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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

سئل شيخ اإلسالم أبو العباس تقي الدين بن تيمية قدس اهلل روحه ونور ضريحه وهو مقييم   
لشييخ  بالديار المصرية في شهور سنة اثني عشر وسبعمائة أن يشرح العقيدة التيي ألههيا ا  

شمس الدين محمد بن األصههاني اإلمام المتكلم المشهور الذي قيل إنه لم يدخل إلي  اليديار   
 .المصرية أحد رؤوس علماء الكالم مثله وأن يبين ما فيها 

فأجاب إل  ذلك واعتذر بأنه ال بد عند شرح ذلك الكالم من مخالهة بعض مقاصده لما توجبه   
يتبع واهلل ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا ميؤمنين واهلل  قواعد اإلسالم فإن الحق أحق أن 

فَال وَرَبِّكَ ) (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِنيَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)تعال  يقول 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ) (بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ اللَّهِ  آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

وليعلم أن الشرح المطلوب اآلتي ذكره اشتمل وهلل الحمد مع ( بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً
اختصاره عل  غرر قواعد أصول الدين التي لم ينهض بتحقيق الحق فيها إال الجهابذة النقياد  

ولين واآلخرين كما ستشهد ذلك ويشهد به وقت التأمل أهل العدل واإلنصا  من من سادات األ
المحقين المحققين واهلل سبحانه ولي التوفيق والهادي إل  سواء الطريق وهو حسيبنا ونعيم   

 .الوكيل  
الحمد هلل حق حمده وصلواته عل  محمد رسوله وعبده للعالم ]وأول العقيدة المذكورة قوله    

الوجود لذاته واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير والدليل عل  وجيوده   خالق واجب
الممكنات الستحالة وجودها بنهسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعليول  
بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إل  علته والدليل عل  وحدته أنه ال تركيب فيه بوجيه  

جود لذاته ضرورة افتقاره إل  ما تركب منه ويلزم من ذلك أن ال يكون وإال لما كان واجب الو
من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود االثنين بال امتياز وهو محال والدليل عل  علمه إيجياده  
األشياء الستحالة إيجاده األشياء مع الجهل بها والدليل عل  قدرته إيجاده األشياء وهي إميا  

كان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل فتعيين أن يكيون   بالذات وهو محال إال ل
فاعال باالختيار وهو المطلوب والدليل عل  أنه حي علمه وقدرته الستحالة قيام العلم والقدرة 
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بغير الحي والدليل عل  إرادته تخصيصه األشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص من غيير  
ه آمروناه ألنه بعث الرسل لتبليغ أواميره ونواهييه وال   مخصص والدليل عل  كونه متكلما أن

معن  لكونه متكلما إال ذلك والدليل عل  كونه سميعا بصيرا السمعيات واليدليل علي  نبيوة    
األنبياء المعجزات والدليل عل  نبوة نبينا محمد  صل  اهلل عليه وسلم القرآن المعجز نظميه  

 .ومعناه  
يه الصالة والسالم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذليك  ثم نقول كل ما أخبر به محمد عل

من أحوال القيامة والصراط والميزان والشهاعة والجنة والنار فهو حق ألنه ممكن وقد أخبير  
فأجاب رضي اهلل تعال  عنه الحمد هلل رب العالمين ما في  به الصادق فلزم صدقه واهلل الموفق
القا وأنه واجب الوجود بنهسه وأنه واحد عالم قياد حيي   هذا الكالم من األخبار بأن للعالم خ

مريد متكلم سميع بصير فهو حق ال ريب فيه وكذلك ما فيه من اإلقرار بنبوة األنبياء علييهم  
الصالة والسالم ونبوة محمد  صل  اهلل عليه وسلم وأنه يجب التصديق بكل ما أخبر به مين  

القيامة والصراط والميزان والشهاعة والجنية  عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال 
والنار فإنه حق فإن هذه األسماء المقدسة المذكورة هلل تعال  منها ما هو في كتاب اهلل تعيال   

وقيال   (وَإِلَهُكُممْ إِلَمهٌ وَاحِمدٌ   )كاسمه الواحد والعالم والقادر والحي والسميع والبصير قال تعال  
يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ال ( )الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّالقِ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو)تعال  

لَ)وقال تعال   (يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ ) (هَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوماللَّهُ ال إِ

إِنَّ )وقال تعال   (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِميمُ ) (وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ)وقال تعال   (لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

ومثل هذا في القرآن كثير  (هِ شَميْءٌ وَهُموَ السَّممِيعُ الْبَ ِم ُ    لَيْسَ كَمِثْلِ)وقال تعال   (اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين االسمين لم يردا فيي القيرآن وال فيي    
األسماء الحسن  المعروفة ومعناهما حق ولكن األسماء الحسن  المعروفة هي التي يدع  اهلل 

ب والسنة وهي التي تقتضي الميدح والثنياء بنهسيها والعليم     بها وهي التي جاءت في الكتا
 .والقدرة والرحمة ونحو ذلك وهي في نهسها صهات مدح واألسماء الدالة عليها أسماء مدح  

وأما الكالم واإلرادة فلما كان جنسه ينقسم إل  محمود كالصدق والعدل وإل  مذموم كالظلم    
مود دون المذموم جاء ما يوص  به من الكالم واإلرادة والكذب واهلل تعال  ال يوص  إال بالمح

في أسماء تخص المحمود كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والميؤمن والشيهيد واليرؤو     
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إنشياء  : والحليم والهتاح ونحو ذلك مما يتضمن معن  الكالم ومعن  اإلرادة فإن الكالم نوعان
 وإخبار 

 يوص  بالصدق دون الكذب  واإلخبار ينقسم إل  صدق وكذب واهلل تعال 
ه الخلق واألمر وإنما أميره إذا  يواإلنشاء نوعان إنشاء تكوين وإنشاء تشريع فإنه سبحانه ل

أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والتكوين يستلزم اإلرادة عند جماهير الخالئق وكذلك يستلزم 
تلزامه اإلرادة نيزا   الكالم عند أكثر أهل اإلثبات وأما التشريع فيسيتلزم الكيالم وفيي اسي    

والصواب أنه يستلزم أحد نوعي اإلرادة كما سنبين إن شياء اهلل واإلنشياء يتضيمن األمير     
والنهي واإلباحة واهلل تعال  يوص  بأنه يأمر بالخير وينه  عن الشر فهو سبحانه ال ييأمر  

ُه ُيِرييُد ظللمميا    َوَما اللَّ)بالهحشاء وكذلك اإلرادة قد نزه نهسه عن بعض أنواعها بقوله تعال  
فلهذا لم يج ء في أسمائه الحسين   ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَال يُرِيدُ بِكُممُ الْعُسْمر  )وقوله   (ِللمِعَباِد

 .المأثورة المتكلم والمريد  
وأما ما يوص  به الرب من الكالم واإلرادة فقد دلت عليه أسماؤه الحسن  وقد اتهيق سيل    

عل  أن اهلل تعال  متكلم بكالم قائم به وإن كالمه غير مخلوق وأنه مريد بإرادة األمة وأئمتها 
قائمة به وإن إرادته ليست مخلوقة وأنكروا عل  الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن 
كالم اهلل مخلوق خلقه في غيره وإنه كلم موس  بكالم خلقه في الهواء واتهق سيل  األمية   

كالم اهلل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ومعن  قولهم منه بدأ أي هيو  وأئمتها عل  أن 
المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أنيه بيدأ مين بعيض     
المخلوقات وأنه سبحانه لم يقم به كالم ولم يرد السل  أنه كالم فارق ذاته فإن الكالم وغييره  

لموصو  بل صهة المخلوق ال تهارقه وتنتقل إل  غيره فكيي  تكيون   من الصهات ال تهارق ا
صهة الخالق تهارقه وتنتقل إل  غيره ولهذا قال اإلمام أحمد كالم اهلل من اهلل ليس ببائن منيه  
ورد بذلك عل  الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كالم اهلل بائن منه خلقه فيي بعيض   

يعود ما جاء في اآلثار إن القرآن يسري به حت  ال يبق  في األجسام ومعن  قول السل  إليه 
َكُبيَرتم َكِلَمية    )المصاح  منه حر  وال في القلوب منه آية وقد قال اهلل تعال  عن المخلوق 

ومع هذا فكلمة المخلوق ال تهارق ذاته وتنتقيل إلي     (َتخمُرُج ِمْن َأفمَواِهِهْم ِإْن َيقلوللوَن ِإلَّا َكِذبا 
وما جاءت به اآلثار عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  والصيحابة والتيابعين لهيم     ،غيره  

بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين كالحديث الذي رواه أحمد في مسنده وكتبه إل  المتوكيل  
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في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم أنه قال ما تقرب العباد إلي   
منه يعني القرآن وفي لهظ بأحب إليه مما خرج منه وقول أبي بكر الصديق اهلل بمثل ما خرخ 

رضي اهلل عنه لما سمع كالم مسيلمة إن هذا كالم لم يخرج من إل أي مين رب وقيول ابين    
عباس لما سمع قائال يقول لميت لما وضع في لحده اللهم رب القرآن اغهر له فالتهت إليه ابن 

 ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود وهذا الكالم معرو  عين  عباس فقال مه القرآن كالم اهلل
 .ابن عباس  

قول السل  القرآن كالم اهلل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما استهاضت اآلثار عنهم بذلك و
كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة عنهم باألسانيد المشهورة ال ييدل علي  أن الكيالم    

غيره ولكن هذا دليل عل  أن اهلل هو المتكلم بالقرآن ومنه سيمع ال   يهارق المتكلم ويتنقل إل 
أنه خلقه في غيره كما فسره بذلك أحمد وغيره من األئمة قال أبو بكر األشتر سئل أحمد عن 
قوله القرآن كالم اهلل منه خرج وإليه يعود فقال أحمد منه خرج هو المتكلم به وإلييه يعيود   

عن عبد اهلل بن أحمد وما جاءت به اآلثار مثل قول خبياب بين   ذكره الخالل في كتاب السنة 
األرت تقرب إل  اهلل بما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منيه وروي  
ذلك مرفوعا ونحو ذلك أول  أن ال يدل عل  أن الكالم يهارق المتكلم وينتقل إل  غيره ولكين  

رآن ومنه سمع ال أنه خلقه في غيره وقد بيين السيل    هذا دليل عل  أن اهلل هو المتكلم بالق
واألئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم الذين يقولون كالمه مخلوق بوجوه كثيرة مثيل  
قولهم لو كان مخلوقا في غيره لكان صهة لذلك المحل والشتق لذلك المحل منه اسم كما فيي  

والحياة وكما في الحركة والسكون والسواد سائر الصهات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر 
والبياض وسائر الصهات التي تشترط لها الحياة فإنها إذا قامت بمحل كانت صهة لذلك المحيل  
دون غيره واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره فإن الصهة إذا قامت بمحل عياد حكمهيا   

دون غيره وطرد هذا عنيد   عل  ذلك المحل دون غيره وسم  باالسم المشتق منها ذلك المحل
 .السل  وجمهور أهل اإلثبات في أسماء األفعال كالخالق والعادل وغير ذلك  

وأما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوص  بصهات األفعال وهي عنده المهعوالت المباينة ليه   
ويشق له منها اسم فقوله متناقض ولهذا نقضت المعتزلة قول هؤالء بما سلموه لهم وبسيط  

له موضع آخر والمقصود هنا التنبيه عل  الهرق بين المتكلم والمرييد وغيرهميا حييث     اهذ
جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير ولم تأت باسم المريد والمتكلم بما يدل 
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عل  مطلق اإلرادة والكالم وإنما جاءت بما يدل عل  الكالم المحميود واإلرادة المحميودة ال   
فيه المحمود والمذموم وأن الكالم واإلرادة مما يقوم بالرب تعال  ويوصي  بيه    باسم يشترك

ليس ذلك أمرا منهصال عنه كما تزعم الجهمية والتنبيه عل  أنه لو كان كالم اهلل مخلوقا فيي  
لَ)محل لكان ذلك المحل هو المتكلم به وكانت الشجرة مثال هي القائلة لموس   هَ إِلَّما أَنَما   إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ال إِ

وَقَمالُوا  )ه وقد قيال تعيال    يولوجب أن يكون ما أنطق اهلل به بعض مخلوقاته كالما ل (فَاعْبُمدْنِي 

وقد كان النبي  صل  اهلل عليه وسيلم   (لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُملَّ شَميْءٍ  
وقال إني ألعر  حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني ألعرفه اآلن  يسلم عليه الحجر

وقد سبح الحص  بيديه حت  سمع تسبيحه وأمثال ذلك كثير واهلل هو الذي أنطق هذه األجسام 
فلو كان ما يخلقه من النطق والكالم كالما له لكان ذلك كالم اهلل كما أن القرآن كالم وكيان ال  

 وبين أن ينطق غيره من فرق بين أن ينطق هو
 .المخلوقات وهذا ظاهر الهساد 

وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون اهلل يتكلم فإن حقيقة مذهبهم أن اهلل ال يتكلم ولهيذا قتيل   
المسلمون أول من أظهر هذه البدعة في اإلسالم الجعد ابن درهم ضح  به خالد بن عبيد اهلل  

لناس تقبل اهلل ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم القسري في يوم النحر وقال ضحوا أيها ا
إنه زعم أن اهلل لم يتخذ إبراهيم خليال ولم يكلم موس  تكليما تعال  اهلل عما يقول الجعد علوا 
كبيرا ثم نزل فذبحه ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجازا ثم أظهروا القيول بأنيه ميتكلم    

غيره وكان هذا من التلبيس عل  الناس فإن الميتكلم   حقيقة وفسروا ذلك بأنه خالق للكالم في
عند الناس من قام به الكالم ال من أحدثه في غيره كما أن المريد والرحيم والسميع والبصيير  
والعالم والقادر من قامت به اإلرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة ال من أحدث ذلك 

 .في غيره وكذلك اإلرادة   
ه كما يقوله من يقوله من المعتزلة ية والمعتزلة وغيرهم من يقول أنه ال إرادة لومن الجهمي

البغداديين ومنهم من يقول له إرادة أحدثها ال في محل كما يقوله البصريون مينهم والشييعة   
المتأخرون وافقوهم عل  ذلك ولهم قوالن كالمعتزلة وهو من أفسد األقوال من وجهيين مين   

 .في محل ومن جهة إثباتهم حادثا أحدثه ال بإرادة جهة إثباتهم صهة ال 
فهذا المصن  احترز عن مذهب هؤالء وأحسن في ذلك ولكن هذا المصين  اختصير هيذه    
العقيدة من كتب المتكلمين الصهاتية الذين يثبتون ما ذكره من الصهات بما نبيه علييه مين    
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 .الطرق العقلية ويسمون ذلك العقليات  
لونه كله من باب السمعيات ألنه ممكن في العقل والصادق قد أخبير بيه   وأما أمر المعاد فيجع

وأما المعتزلة والهالسهة والكرامية وغيرهم وكثير من أهل الحديث والهقه من أصحاب األئمية  
األربعة وغيرهم وكثير من الصوفية وسل  األمة وأئمتها فيجعلون المعاد أيضا من العقلييات  

التأويل فيه كما خاضت الصهاتية في ذلك ولكن المصن  سيلك  ويثبتونه بالعقل ويخوض أهل 
في ذلك طريقة أبي عبد اهلل الرازي فأثبت العلم والقدرة واإلرادة والحياة بالعقل وأثبت السمع 
والبصر والكالم بالسمع ولم يثبت شيئا من الصهات الخبرية وأما من قبل هؤالء كأبي المعالي 

عل  وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصهات بالعقل كما كان يسلكه الجويني وأمثاله والقاضي أبي ي
القاضي أبو بكر ومن قبله كأبي الحسن األشعري وأبي العباس القالنسي ومن قيبلهم كيأبي   
محمد بن كالب والحارث المحاسبي وغيرهما وهكذا السل  واألئمة كاإلمام أحمد بين حنبيل   

بالسمع وهذه الطريقة أعل  وأشر  من طريقية   وأمثاله يثبتون هذه الصهات بالعقل كما ثبتت
هؤالء المتأخرين كما سنبين إن شاء اهلل تعال  وأيضا قائمة الصهاتية المتقدمون كابن كيالب  
والحارث المحاسبي واألشعري وأبي العباس القالنسي وأبي عبد اهلل بن مجاهد وأبي الحسين  

سهرائيني وابي بكر بن فورك وغيرهم الطبري والقاضي أبو بكر ابن الباقالني وأبي إسحق اإل
يثبتون الصهات الخبرية التي ثبت أن رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم أخبر بها وكذلك سيائر  

 .طوائ  اإلثبات كالسالمية والكرامية وغيرهم وهذا مذهب السل  واألئمة 
عقل وهو متهيق  وال ريب أن ما أثبته هؤالء الصهاتية من صهات اهلل تعال  ثابت بالشر  مع ال

عليه بين سل  األمة وأئمتها وإنما خصوا هذه الصهات بالذكر دون غيرها ألنها هي التي دل 
العقل عليها عندهم كما نبه عليه المصن  ولكن ال يلزم من عدم الدليل المعين عدم الميدلول  
فال يلزم نهي ما سوى هذه من الصهات والسمع قد أثبت صهات أخرى وأيضا فيإن اليرازي   
ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إل  إثبات الصهات وال نزا  بينهم أنه طريق صحيح لكين  
يهرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقهوا في ثبوته بأن العقل دل عل  أثبتناه ولم يدل علي  ميا   
توقهنا فيه ولهم فيما لم يثبتوه طريقان منهم من نهاه ومنهم من توق  فيه فليم يحكيم فييه    

 نهي وهذه طريقة محققيهم كالرازي واآلمدي وغيرهما بل ومن الناس مين يثبيت   بإثبات وال
 .صهات أخرى بالعقل  

فالذي اتهق عليه سل  األمة وأئمتها أن يوص  اهلل بما وص  به نهسه وبميا وصيهه بيه    
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رسوله من غير تحري  وال تعطيل ومن غير تكيي  وال تمثيل فإنه قد علم بالشر  مع العقيل  
عال  ليس كمثله شيء ال في ذاته وال في صهاته وال في أفعاليه كميا قيال تعيال          أن اهلل ت

 (ال تَجْعَلُموا لِلَّمهِ أَنْمدَاداً وَأَنْمتُمْ تَعْلَمُمونَ     َ )وقال تعيال    (هَلْ تَعْلَمُ لَمهُ سَممِي اً  )وقال تعال   (َلْيَس َكِمثمِلِه َشْيٌء)
 ( .دٌوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَ)وقال تعال  

ه يه ما يجب لي يوقد علم بالعقل أن المثلين يجوز عل  أحدهما ما يجوز عل  اآلخر ويجب ل
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو كان المخلوق مماثال للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز 
ويمتنع والخالق يجب وجوده وقدمه والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل يجب حدوثه 

ه فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه ويمتنع وإمكان
وجوب وجوده وقدمه ويجب حدوثه وإمكانه فيكون كل منهما واجب القيدم واجيب الحيدوث    

 .واجب الوجود ليس واجب الوجود يمتنع قدمه ال يمتنع قدمه وهذا جمع بين النقيضين 
 سم  نهسه في القرآن بالرحمن الرحيم ووص  نهسه في القرآن فإذا عرفت هذا فنقول إن اهلل

وَرَحْمَتِمي وَسِمعَتْ كُملَّ    )وقال   (رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَمًً وَعِلْمماً  )بالرحمة والمحبة كما قال تعال  

ويحب المحسنين ويحيب   (نَّ اللَّمهَ يُحِمبُّ الْمُمتَّقِنيَ   إِ)وقال   (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَمه )وقال  (شَيْءٍ
 الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صها كأنهم بنيان مرصوص ونحو ذلك  

ومن الناس من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة كما جعل بعضهم إرادته عبارة 
عل  أصل الصهاتية ومنهم من جعل عن ما يخلقه من المخلوقات وهذا ظاهر البطالن ال سيما 

حبه ورحمته هي إرادته ونه  أن تكون له صهات هي الحب والرضا والرحمة والغضب غيير  
 .اإلرادة  

فيقال لهذا القائل لم أثبت له إرادة وإنه مريد حقيقة ونهيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذليك  
ق والرب ينزه عن مثيل صيهات   فإن قال ألن اثبات هذا تشبيه ألن الرحمة رقة تلحق المخلو

المخلوقين قيل له وكذلك يقول من يناز  في اإلرادة أن اإلرادة المعروفة ميل اإلنسان إل  ميا  
ينهعه وما يضره واهلل تعال  منزه عن أن يحتاج إل  عباده وهم ال يبلغون ضره وال نهعه بيل  

 هو الغني عن خلقه كلهم 
مثل إرادة المخلوق كما أنا قد اتهقنا وسيائر المسيلمين   فإن قلت اإلرادة التي نثبتها هلل ليست 

عل  أنه حي عليم قدير وليس هو مثل سائر األحياء العلماء القادرين قال ليك أهيل اإلثبيات    
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وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها هلل ليست مثل رحمة المخلوق ومحبة المخلوق فإن قلت ال 
لنهاة ونحن ال نعقل من اإلرادة إال هذا ومعلوم عند أعقل من الرحمة والمحبة إال هذا قال لك ا

كل عاقل أن إرادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته ورحمته ومحبته بالنسبة إليه فيال  
يجوز التهريق بين المتماثلين فيثبت له إحدى الصهتين وتنهي األخرى وليس في العقل وال في 

ال إني أثبت اإلرادة بالعقل ألن وجود التخصييص فيي   السمع ما يوجب التهريق إذا كثر ما يق
المخلوقات دل عل  اإلرادات فيقال لك انتهاء الدليل المعين ال يقتضي انتهاء المدلول فهيب أن  
مثل هذا الدليل ال يثبت في الرحمة والمحبة فمن أين ذفيت ذلك ثم يقال بل السمع أثبيت ذليك   

العقلي الذي أثبيت بيه اإلرادة فيقيال ميا فيي       أيضا وقد يسلك في إثبات ذلك نظير الطريق
المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكش  الضر عين المضيرورين واالحسيان إلي      
المخلوقات وأنوا  الرزق والهدى والمسرات هو دليل عل  رحمة الخالق سيبحانه والقيرآن   

ود الخالق ويثبت علمه يثبت دالئل الربوية بهذا الطريق تارة يدلهم باآليات المخلوقة عل  وج
وقدرته ومشيئته وتارة يدلهم بالنعم واآلالء عل  وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته وهيذا  

يَما أَيُّهَما   )كثير في القرآن وإن لم يكن مثل األول أو أكثر منه ولم يكن أقل منه بكثير كقوله تعال  

الَّذِي جَعَملَ لَكُممُ الْمأَرْفَ فِرَاشماً     * ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْفِ )وقوله   (وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ

وقوله في سورة الرحمن بعد أن ذكر  (َلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَال يُبْ ِمرُون ا
وبالجملة ما ذكره في القرآن من األمثيال   (فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُمَا تُكَمذِّبَانِ )كل نو  من هذه األنوا  

 .يئته وقدرته وخلقه وتارة يقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته  واآليات تارة يقرر نهس مش
وهذه الطريقة مستلزمة لألول  من غير عكس فإنه يلزم من وجود اإلحسان والرحمة وجيود  
القدرة والمشيئة من غير عكس وقس عل  هذا غيره من الصهات وأمره هو أيضا مما يعليم  

لم محبته وهذه المسائل مبسوطة فيي مواضيع   بالسمع وبالعقل أيضا كما تعلم إرادته وكما تع
وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة المشروحة وقد بسطنا فيي  
غير هذا الموضع الكالم الكالم في محبة اهلل وذكرنا أن للناس في هذا األصل العظييم ثالثية   

 .يأتي اله بقوم يحبهم ويحبونه  أقوال أحدها أن اهلل تعال  يحب ويحب كما قال تعال  فسو 
ه كما المحبة دون ما سواه وهو سبحانه يحب ما أمر بيه ويحيب   يفهو المستحق أن يكون ل
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عباده المؤمنين وهذا قول سل  األمة وأئمتها وهذا قول أئمة شيوخ المعرفة والقول الثياني  
لمتكلمين ومن وافقهم أنه يستحق أن يحب لكنه ال يحب إال بمعن  أن يريد وهذا قول كثير من ا

ه إرادتهم طاعته وهيذا قيول   يمن الصوفية والثالث أنه ال يحب وال يحب وإنما محبة العباد ل
 الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكالم والرازي  

ومما يوضح ذلك أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر اهلل به ورسوله مين صيهاته لييس    
قلي عل  تلك الصهة بعينها فإنه مما يعلم باالضيطرار مين   موقوفا عل  أن يقوم عليه دليل ع

دين اإلسالم أن الرسول  صل  اهلل عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صهات اهلل تعال  وجيب  
علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا ومن لم يقر بما جاء به الرسول حت  يعلمه بعقله 

 (وا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنمْؤَتى ِمْثمَل َمما ُأوِتمَي ُرُسمُل اللَّمِه اللَّمُه َأْعَلمُم َحْيمُل َيْجَعمُل ِرَسماَلَتُه           قَالُ)فقد أشبه الذين قال اهلل عنهم 
ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول وال متلقيا عنيه األخبيار بشيأن    

فإن ما أخبر بيه ال   الربوية وال فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أولم يخبر به
يقد به بل يتأوله أو يهوضه وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإال فال فرق عند من سلك 
هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره وكان ما يذكره مين  

ة هذا الطرييق  القرآن والحديث واإلجما  في هذا الباب عديم األثر عنده وهذا قد صرح به أئم
ثم الطريق النبوية فمنهم من يحيل عل  القياس ومنهم من يحيل علي  الكشي  وكيل مين     
الطريقتين فيها من االضطراب واالختال  ماال ينضبط وليست واحدة منهما تحصل المقصيود  
بدون الطريق النبوية والطريق النبوية تحصل األيمان النافع في اآلخرة بدون ذلك ثم إن حصل 

أو كش  يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا مع أن القرآن قيد نبيه علي  الطيرق     قياس 
سَمنُرِيهِمْ آيَاتِنَما فِمي الْآفَماقِ وَفِمي      )االعتبارية التي بها يستدل عل  مثل ما في القرآن كما قال تعيال   

يات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما فأخبر أنه يري عباده عن اآل (أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
 .يتبين أن القرآن حق 

وليس لقائل أن يقول إنما خصصت هذه الصهات بالذكر ألن السمع موقو  عليها دون غيرها 
فإن األمر ليس كذلك ألن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا عل  إثبات السمع والبصر ونحيو  

 . ذلك
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 : فصل
المحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصهات ألنه اليعقل لهيا  فإن قيل إنما نهينا الرحمة و

حقيقة تليق بالخالق إال اإلرادة فالمحبة والرضا إرادة اإلحسان والغضب إرادة العقياب منيه   
فالهرق بينهما بحسب تعلقاتها ألن هذا في نهسها ليست عده قيل هذا باطيل فيإن نصيوص    

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّمهَ  )تبين الهرق فإن اهلل سبحانه يقول  الكتاب والسنة واإلجما  مع األدلة العقلية

إِذْ يُبَيِّتُمونَ مَما ال يَرْضَمى مِمنَ     )وقال تعال   (غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَال يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُممْ 

وَاللَّمهُ ال يُحِمبُّ   )ء كائن بسببه وقال تعال   فبين أنه ال يرض  هذه المحرمات مع أن كل شي (الْقَوْلِ 

وقد علم باالضطرار من دين اإلسالم وبإجما  سل  األمة قبل حدوث أقوال النهاة مين   (الْفَسَمادَ 
الجهمية ونحوهم إن اهلل يحب اإليمان والعمل الصالح وال يحب الكهر والهسوق والعصيان وإنه 

ه وقدرته والذين لم يهرقوا لهيم تيأويالت تيارة    يرض  هذا وال يرض  هذا والجميع بمشيئت
يقولون ال يرضاه لعباده المؤمنين فهم يقولون ال يحب اإليمان والعمل الصالح ممن لم يهعليه  
كما لم يرده ممن لم يهعله ويقولون إنه يحب الكهر والهسوق والعصيان ممن فعله كميا أراده  

من دين اإلسالم مع داللة الكتياب والسينة   اد هذا القول مما يعلم باالضطرار يممن فعله وفس
وإجما  السل  عل  فساده وتأويلهم الثاني قالوا ال يرضاه دينا كما يقوليون ال يرييده دينيا    
ومعناه عندهم أنه ال يريد أن يثبت فاعله إذ جميع الموجودات واألفعال عندهم بالنسيبة إلييه   

 .دون شيءسواء ال يحب منها شيئا دون شيء وال يبغض منها شيئا 
وقد بسط الكالم عل  فساد هذا القول وتناقضه في مواضع آخر وإنما المقصود هنيا التنبييه   
عل  أن ما يجب إثباته هلل تعال  من الصهات ليس مقصورا عل  ما ذكره هؤالء ميع إثبياتهم   
بعض صهاته بالعقل وبعضها بالسمع فإن من عر  حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعيتهم  

ه العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق وكان مع اليذين أنعيم اهلل   ياألقوال حصل ل إل  تلك
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول  
صل  اهلل عليه وسلم فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالههم باجتهياده حييث عيذره اهلل    

 . بتدعون بدعة باطلة ويكهرون من خالههم فيهاورسوله وأهل البد  ي
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 : فصل
ومن شأن المصنهين في العقائد المختصرة عل  مذهب أهل السنة والجماعة أن ييذكروا ميا   
تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكهار والمبتدعين فيذكروا إثبات الصهات وأن القرآن كالم 

الفا للجهمية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون أن اهلل غير مخلوق وأنه تعال  يرى في اآلخرة خ
اهلل خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء اهلل كان وما لم يشيأ ليم يكين    
خالفا للقدرية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون مسائل األسماء واألحكام والوعد والوعييد وأن  

ر خالفا للخوارج والمعتزلة ويحققون القول في المؤمن ال يكهر بمجرد الذنب وال يخلد في النا
اإليمان ويثبتون الوعيد ألهل الكبائر مجمال خالفا للمرجئة ويذكرون إمامة الخلهياء األربعية   

 .وفضائلهم خالفا للشيعة من الرافضة وغيرهم 
م وأما اإليمان بما اتهق عليه المسلمون من توحيد اهلل تعال  واإليمان برسله واإليميان بياليو  

اآلخر فهذا ال بد منه وأما دالئل هذه المسائل فهي الكتب المبسوطة الكبار وهذا المصن  ليم  
يسلك هذا الطريق بل اشار إشارة مختصرة إل  دليل ما ذكره من األحكام ولم يستو  األحكام 
التي تذكر في المعتقدات وعذره في ذلك أن يقول ذكرت جمل اإلقيرار بالربوبيية والرسيالة    

د فذكرت صهات اهلل الثبوتية وذكرت الرسالة وما جاءت به النبوات من اإليمان بالمعياد      والمعا
وقوله إنه متكلم يناقض قول من قال القرآن مخلوق فإن حقيقة قول أولئك أنه لييس بميتكلم   
وإثبات اإلرادة عامة يتناول جميع الكائنات وإثبات القدرة المطلقة تتضمن أنه خالق كل شييء  

وبهذين يخرج قول المعتزلة في الكالم والقدرة والمعترض عليه يقول اقتصرت علي    بقدرته
بعض الصهات دون بعض فإن كنت اقتصرت عل  ما يعلم العقل عندك فقيد ذكيرت السيمع    
والبصر والكالم وأثبت ذلك بالسمع وإن كنت ذكرت ما يتوق  تصديق الرسول  صل  اهلل عليه 

ثبات السمع والبصر والكالم ألنك أثبت ذلك بالسمع وحقيقية  وسلم فهو ال يتوق  عندك عل  إ
األمر أنك أثبت هذه الصهات السبع ألنها هي المشهورة عند المتأخرين مين الكالبيية كيأبي    
المعالي وأمثاله بأنها العقليات ولكن لم يثبتها جميعها بالعقل بل أثبت بعضها بالسمع موافقية  

يق واحد وهو قد نبه عل  األدلة تنبيها يعلم به جنس ما للرازي فلهذا لم تطرد له في ذلك طر
يثبت به من األدلة وإال فما ذكره من األدلة ال يكهي في العلم بهذه األحكام فإن اليدليل إن ليم   
تقرر مقدماته ويجاب عما يعارضها لم يتم فكي  إذا لم تقرر مقدماته بل وال نثبت ونحن نزيد 

 .عل  ما ذكره وعل  وجه تقريره 
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فأما قوله فالدليل عل  وجوده الممكنات الستحالة وجودها بنهسها واستحالة وجيوده بممكين   
آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إل  علته فهيذا اليدليل   
مبني عل  مقدمتين إحداهما أن الممكنات موجودة والثانية أن الممكين ال يوجيد إال بواجيب    

 . الوجود
مقدمة األول  لم يقررها بحال وال يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن سيينا وأمثاليه مين    وال

المتهلسة الذين قالوا نهس الوجود يشهد بوجود واجب الوجود فإن الوجود إما ممكين وإميا   
واجب والممكن مستلزم للواجب فثبت وجود الواجب عل  هذا التقرير فإن هذه الطريقية وإن  

لكن نتيجتها إثبات وجود واجب وهذا لم يناز  فيه أحد مين العقيالء    كانت صحيحة بال ريب
المعتبرين وال هو من المطالب العالية وال فيه إثبات الخالق وال إثبات وجيود واجيب أبيد     
السموات واألرض كما يسلمه اإللهيون من الهالسهة كأرسطو وأتباعه المشائين وإنما فيه أن 

نكروا الصانع كهرعون والدهرية المحضة مين الهالسيهة   الوجود وجود واجب وهذا يسلمه م
والقرامطة ونحوهم ويقولون إن هذا الوجود واجب الوجود بنهسه وإل  هذا يؤول قول أهيل  
الوحدة القائلين بأن الوجود واحد فإنهم يقولون في آخر األمر ماثم موجود مبياين للسيموات   

قيدة أثبت الصانع بهذا الطريق فإنيه  واألرض وماثم غير وجود الموجود الممكن ومصن  الع
لما أثبت أنه صنع الممكنات أثبت علمه وقدرته فال بد أن يثبت أوال وجود شيء ممكن لييس  
بواجب ليبني عليه ثبوت وجود واجب مبد  لوجود ممكن ليتم ما سلكه وأميا مجيرد إثبيات    

 .وجود واجب فال يهيد هذا المطلوب فليههم اللبيب هذا  
اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد اهلل بن الخطيب وقد تكلمنا عل  ما ذكيره  وال ريب أنه 

أبو عبد اهلل الرازي مبسوطا في مواضعه ونحن نقدر وجود الممكنات ليتم ما ذكره المصين   
من الدليل ويتبين أن هذا الطريق أصح في العقل وأبين مما يذكر في كتب األصول واألمهيات  

لعقيدة لكونها موافقة لطريقة القرآن فإن الهاضل إذا تأمل غاية ميا  التي اختصرت منها هذه ا
يذكره المتكلمون والهالسهة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إل  بعض ما ذكر فيي  
القرآن من الطرق العقلية وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقق ما قد نبهنا عل  بعضيه  

 .في غير هذا الموضع 
ه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث فإنا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث فنقول إن

الحيوان والنبات والمعادن وهذه الحوادث ليست ممتنعة فإن الممتنيع ال يوجيد وال واجبية    



 (05) 

الوجود بنهسها فإن واجب الوجود بنهسه ال يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعيدمها  
نهي امتناعها وهذا دليل قاطع واضح بين عل  ثبوت الممكنات لكين  ينهي وجوبها ووجودها ي

من سلك هذا الطريق لم يحتج إل  أن يثبت إمكانها بحدوثها ثم يستدل بإمكانها عل  الواجيب  
بل نهس حدوثها دليل عل  إثبات المحدث لها فإن العلم بأن المحدث ال بد له من محدث أبيين  

واجب فتكون تلك الطريق أبين وأقصر وهذه أخه  وأطيول   من العلم بأن الممكن ال بد له من
 .حيث يستدل بالحدوث عل  اإلمكان ثم باإلمكان عل  الواجب 

وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث عل  المحدث فإن الحوادث ال تختص بما هي عليه إال 
بد له بمخصص فإنه يجوز أن تقع عل  خال  ما وقعت عليه فتخصيص أحد طرفي الممكن ال 

من مخصص فهذا االستدالل وإن كان صحيحا فليس بمسلك سديد فإن العلم بأن المحدث ال بد 
له من محدث أبين من هذا المحتاج إل  هاتين المقدمتين اللتين هما أخه  من ذلك ومن استدل 
عل  الجلي بالخهي فإنه وإن تكلم حقا فلم يسلك طريق االستدالل فإن كيل مسيتلزم للشييء    

يكون دليال عليه إذ يلزم من ثبوت اللزوم ثبوت الالزم والدليل وهذا من شأن الدليل  يصلح أن
فإنه من ثبوته ثبوت المدلول عليه ولهذا يجب طرد الدليل وال يجب عكسه لكن إذا كان الالزم 
والمدلول عليه أظهر من الملزوم الذي هو الدليل كان االستدالل باللزوم عل  الالزم خطأ فيي  

والداللة وإن سلك المصن  في إثبات الممكنات تقرير إمكان اإلجسام كلها فهيذا دلييل   البيان 
طويل وفيه مقدمات متناز  فيها نزاعا طويال وكثير من الناس يقدح فيها بما لم يكين دفعيه   

 .فإثبات الصانع بمثل هذه المقدمات لو كانت صحيحة كان الدليل باطال  
ه من واجب فقد نبه عل  هذه المقدمية بقوليه   يمكن ال بد لوأما المقدمة الثانية وهي أن الم

الستحالة وجودها بنهسها فإن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم كما نشاهده من المحدثات 
أَمْ خُلِقُموا مِمنْ غَيْمرِ شَميْءٍ أَمْ هُممُ      )وما كان قابال للوجود والعدم لم يكن وجوده بنهسه كما قال تعال   

يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنهسهم ومعلوم أن الشيء ال يوجد  (الْخَمالِقُونَ 
ه من نهسه وجود وال عدم ال يكون موجودا بنهسه بل إن حصيل  ينهسه فالممكن الذي ليس ل

ما يوجده وإال كان معدوما وكل ما أمكن وجوده بدل عن عدمه وعدمه بدل عن وجوده فليس 
 .وهذا بين   له من نهسه وجود وال عدم

ومما يقرره أن ما يمكن عدمه بدال عن وجوده ال يكون وجوده بنهسه إذ ليو كيان وجيوده    
بنهسه لكان واجبا بنهسه ولو كان واجبا بنهسه لم يقبل العدم وهو قد قبل العدم فليس موجودا 
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 بنهسه يقرر ذلك إن ما كان موجودا فأما أن يكون مهتقرا في وجوده إل  غييره وإميا أن ال  
يكون فإن كان مهتقرا في وجوده إل  غيره لم يكن وجوده بنهسه بل بذلك الغيير اليذي هيو    
مهتقر إليه أو به وبذلك الغير فعل  التقديرين ال يكون وجوده بنهسه وإن لم يكن مهتقرا فيي  
وجوده إل  غيره كان موجودا بنهسه فالموجود بنهسه ال يكون مهتقرا إل  غيره والمهتقر إل  

يكون موجودا بنهسه فالموجود بنهسه الذي ال يهتقر إل  غيره واجب بنهسه إذ نهسه  غيره ال
كافية في وجوده فال يتوق  وجوده عل  شيء غير إنيته إن قدر أن إنيته شيء غير وجيوده  
وإن قدر أن إنيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة كان قول القائيل موجيودا بنهسيه أي    

قدرت هويته لم يمكن عدمها فالموجود بنهسه ال يقبل العدم وما قبل  هويته ثابتة بهويته فحيث
 .العدم فليس موجودا بنهسه فيهتقر إل  غيره فكل ممكن مهتقر إل  غيره  

وهذه المقامات ثابتة في نهس األمر ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق والعبيارات والمعني    
 .نات بأنهسها  فيها واحد فتبين قول المصن  الستحالة وجود الممك

وأما قوله واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ميا سيواه   
وافتقار المعلول إل  علته فمقصوده أن يبين أن الممكنات كما ال توجد بأنهسيها فيال توجيد    
 بممكن آخر فيلزم أنه ال بد له من واجب بنهسه وذلك ألنها لو وجدت بممكن استغنت به عميا 
سواه ألن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوجودها لم توجد به وإن كان علة تامة لوجودهيا  
استغنت به عما سواه فإن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فال يهتقر المعلول إل  غيرها فلو 
وجدت الممكنات بممكن لزم أن يستغني به عما سواه وذلك الممكين مين جملية الممكنيات     

هتقر إل  غيره فيلزم أن يكون مهتقرا إل  علة غير نهسه والمهتقر إلي  غييره ال   والممكن م
يكون مستغنيا بنهسه فيلزم أن يكون مهتقرا إل  غيره غير مهتقر إل  غيره غنيا بنهسه لييس  
بغني بنهسه وهو جمع بين النقيضين فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا لزم أن يكيون هيذا   

يس بغني بنهسه فقيرا إل  غيره غير فقير إل  غيره حيث جعيل ممكنيا   الممكن غنيا بنهسه ل
 مهتقرا وجعل معلوال بعلة تامة فال يهتقر فيلزم التناقض واألمر في هذا أوضح من هذا التطويل  
وإنما سلك هذا المصن  طريقة أبي عبد اهلل بن الخطيب الرازي فإن هذه طرقه وكان ينسيج  

جميع الممكنات تهتقر إل  غيرها كالعلم بأن هذا الممكن مهتقر إل   عل  منواله وإال فالعلم بأن
غيره فإن االفتقار إذا كان من جهة كونه ممكنا سواء كان اإلمكيان دلييل االفتقيار أو علية     
االفتقار فهو يعمها كلها فأي شيء قدر ممكنا كان الهقر ثابتا فيه إل  غيره فال بد لكل ممكين  
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لهذا الممكن من غير يهتقر به ومعلوم أن افتقار الشيء إلي  بعيض   من مهتقر إليه كما ال بد 
أشد من افتقاره إل  نهسه فإذا كان الممكن ال يوجد بنهسه وال يكون موجودا بنهسيه فكيي    
يكون موجودا ببعضه وكي  يتصور أن يكون مجمو  الممكنات موجودة بممكن من الممكنات 

لهيئة االجتماعية ال تخرجها عن اإلمكان اليذي  وهي ال يكهي في وجودها مجمو  الممكنات وا
 . هو علة االفتقار أو دليل االفتقار وهذا بين وهلل الحمد

 
 :فصل  

فلما قرر إثبات الصانع أخذ يثبت وحدانيته فقال والدليل عل  وحدته أنه ال تركيب فيه بوجيه  
م من ذلك أن ال يكون وإال لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إل  ما تركب منه ويلز

من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود االثنين بال امتياز وهو محال وهذا الدليل أخذه من كيالم  
أبي عبد اهلل الرازي وقد سلك فيه مسلك المتهلسهة كابن سينا وأمثاله فإن هذا هيو عميدتهم   

د وقد بين ذليك  فيما يدعونه من التوحيد وهو حجة باطلة ومقصودهم فيما يدعونه من التوحي
علماء المسلمين كما بينه أبو حامد الغزالي في تهافت الهالسهة وكما قد صرح الرازي وغيره 

 .من هذه الطرق في مواضع أخر  
وأما قوله ويلزم من ذلك أن ال يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود االثنين بال امتيياز  

نان واجبا الوجود لكانا مشتركين في وجيوب  وهو محال فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اث
الوجود فإن كان كل منهما ممتاز عن اآلخر بتعينه كان كل منهما مركبا مما به االشتراك وما 
به االمتياز فيكون كل منهما مركبا وقد تقدم إن التركيب محال وإن لم يكن أحدهما ممتاز عين  

 .اآلخر لزم وجود اثنين بال امتياز  
يثبتون إمكان األجسام كلها ألنهم يقولون الجسم مركب إما من المادة والصورة وبهذه الحجة 

وإما من الجواهر الهردة وكل مركب ممكن فبهذه الحجة تقوم الصهات وكانوا من أشد النياس  
تجهما ألنهم زعموا أن إثبات الصهات ينافي هذا التوحيد وقد تهطن لهساد هيذه الحجية مين    

 -:ي حامد الغزالي وغيره وذلك من وجوه  تهطن لها من الهضالء كأب
أحدهما أن يقال قول القائل إنه يلزم افتقاره إل  ما ركب منيه وذليك ينيافي     :الوجه األول 

وجوب الوجود ممنو  ألن غاية ما فيه أن ما ركب منه جزء من أجزائيه وقيول القائيل إن    
فإن االفتقار إل  المجميو   المركب مهتقر إل  جزئه ليس بأعظم من قوله إنه مهتقر إل  كله 
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أشد من االفتقار إل  بعض المجمو  فالمهتقر إل  المجمو  مهتقر إل  كل جزء منه والمهتقير  
إل  جزء منه ال يلزم أن يكون مهتقرا إل  الجزء اآلخر ومعلوم أن افتقاره إل  الجمييع هيو   

ال يوجب االفتقار    قوله هو واجب بنهسه فعلم أن وجوبه بنهسهيافتقاره إل  نهسه وهو معن
 .المنافي لوجوب الوجود  

أن يقال وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينهي أن يهتقر إلي  أن يكيون    : الوجه الثاني
مهتقرا إل  شيء خارج عن نهسه إذ لو كانت الممكنات ال بد لها من وجود غير ممكن موجود 

ل إنه موجود بنهسه مستغن عن بنهسه وهذا ينهي أن يهتقر إل  شيء خارج عن نهسه فلو قي
غيره وإنه مهتقر إل  غيره للزم الجمع بين النقيضين فأما ما هو داخل في مسم  نهسه فليس 

 .هو شيئا خارجا عن نهسه حت  يقال افتقاره إليه ينافي وجوده بنهسه  
أن يقال اسم الغير فيه اصطالحان أحدهما أن أحد الغيرين ميا جياز العليم     : الوجه الثالث

بأحدهما مع عدم العلم باآلخر واآلخر أن الغيرين ما جاز مهارقة أحيدهما اآلخير بوجيود أو    
إمكان أو زمان واألول اصطالح المعتزلة والكرامية والثاني اصطالح الكالبية واألشعرية فيإن  

ه فال يكون ثبوته موجبا الفتقاره إل  غيره وإن قييل  يقيل بالثاني فجزؤه وصهته ليس بغير ل
ل فثبوت الغير بهذا التغير ال بد منه فإنه يمكن العلم بوجوده والعلم بوجوبه والعلم بانيه  باألو

خالق والعلم بعلمه والعلم بإرادته وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعناية وهذه المعاني أغييار  
عل  هذا االصطالح وثبوتها الزم لواجب الوجود وإذا كان ثبوت هذه األغيار الزما له لم يجز 
القول بنهيها ألن نهيها يستلزم نهي واجب الوجود وعلم أن مثل هذا وإن سمي تركيبا فلييس  

 .منافيا لوجوب الوجود 
فإذا قيل واجب الوجود ال يهتقر إل  غيره قيل ال يهتقر إل  غير يجوز مهارقته له أم هيو الزم  

ن يقال استعمال لهيظ  لوجوده فاألول حق وأما الثاني فممنو  ونبين ذلك بالوجه الرابع وهو أ
االفتقار في مثل هذا ليس هو المعرو  في اللغة والعقل فإن هذا إنما هو تالزم بمعن  أنيه ال  
يوجب المركب إال بوجود جزء أو ال يوجد أحد الجزئين إال بوجود اآلخر أو ال يوجد الجزء إال 

 إال بوجود الصهة  بوجود الكل أو ال توجد الصهة إال بوجود الموصو  أو ال يوجد الموصو  
ومعلوم أن الشيئين المتالزمين في الوجود ال يجب أن يكون أحدهما مهتقرا إل  اآلخر بيل إن  
كان ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما من غير أن يهتقر أحدهما إل  اآلخير  

اآلخر فإن افتقيار  وأما األمور المتالزمة كاألبوة والبنوة ال يجب أن يكون أحدهما مهتقرا إل  
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الشيء إل  غيره إنما يكون إذا كان ذاك الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة فأما المتالزميان  
اللذان يكون وجود أحدهما مستلزم لوجود اآلخر معه فإنه وإن قيل أن وجوده شرط لوجيوده  

قار هنا اليتالزم  ه وإذا كان المراد باالفتيلكن ال يلزم أن يكون مهتقرا إليه بحيث يكون علة ل
 .فذلك ال ينافي وجوب الوجود يوضح ذلك 

وهو أن يقال ال ريب إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منها علة لآلخر ألن العلة  : رابعالوجه ال
متقدمة عل  المعلول فلو كان علة لعلته للزم تقدمه عل  نهسه لكونه علة العلة وتأخره عين  

ن النقيضين ولهذا كان الدور القبلي محاال وال يمتنع أن نهسه لكونه معلول العلة وذلك جمع بي
يكون شيئان كل منهما شرط في اآلخر ألن ذلك إنما يستلزم أن يكون كل منهما ميع اآلخير   
وليس ذلك يمتنع ولهذا قيل الدور المعي ليس بمحال فالمركب غايته أن يكون كل من أجزائيه  

زائه وال يقتضي التركيب وجود جزء قبيل  مشروطا بالجزء اآلخر وأن يكون هو مشروطا بأج
جزء وال وجود جزء قبل أجزائه فإذا قيل إنه مهتقر إل  جزئه كان معناه ال يوجد إال بوجيود  
جزئه معه ويستلزم ذلك وجود جزئه ثم ذلك الجزء ليس هو علة له وال هو خارجا عن نهسه 

ه يقتضي أن يكون مهتقيرا  فالقول بأن وجوده يستلزم وجود الجزء حق والتعبير عن ذلك بأن
إل  جزئه وجزؤه غيره ليس له معن  إال ذلك وهذا ال يقتضي أنه مهتقر إل  علة ومحتاج إل  
علة وال شرط خارج عن واجب الوجود وال دور قبلي وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك 

الوجود وهم ليم  بمحال وال ينافي وجوب الوجود إال أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب 
يثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود إال بهذا فبطل أن يكون هذا دليال عل  بطالن التعدد فيي  

 .وجوب الوجود 
أن يقال قول القائل واجب الوجود بنهسه هل يقتضي أن يكون مهتقرا إلي    :خامس الوجه ال

حرى بااللتزام فيال يكيون   نهسه أم ال يقتضي ذلك فإن افتقاره كان افتقاره إل  جزئه أول  وأ
ممتنعا وإن قيل ال يقتضيه قيل وكذلك التركيب ال يقتضي أن يكون المركب مهتقرا إل  جزئيه  
فإنه إذا كانت نهسه ال توجد إال بنهسه ولم يحسن أن يقال هو مهتقر إليها فيالجميع اليذي ال   

مركب ليس إال األجيزاء  ه هو مهتقر إل  واحد منها إذ الييوجد إال بأجزائه أول  أن ال يقال ل
        . وصورة التركيب

أن يقال المعن  المعرو  من لهظ التركيب أن يكون الجيزءان مهتيرقين    : سادسالوجه ال
فيركبهما جميعا مركب ألن المركب اسم مهعول ركبه مركب فهو مركب كما يركب الطبيخ مين  
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المركب بهذا االعتبار مهتقر إلي   أجزائه واألدوية المركبة من أجزائها وأمثال ذلك ومعلوم أن 
من يركبه غيره إذ لو كانت ذاته تقتضي التركيب لم يجز عليه التهرق وواجب الوجود بنهسيه  
ال يكون مهتقرا إل  شيء خارج عن نهسه ألن ذلك جمع بين النقيضين وال رييب أن مثبتية   

ق اهلل تعال  ولكن الصهات ليس فيهم بل وال في سائر فرق األمة من يثبت هذا التركيب في ح
المتهلسهة يسمون الموصو  مركبا ويسمون الصهات أجزاء فيقولون اإلنسيان مركيب مين    
الحيوانية والناطقية والنو  مركب من الجنس والهصل فأما أن يريدوا بالحيوانيية والناطقيية   
جوهرا أو عرضا فإن أرادوا بها جوهرا وهو الحيوان والناطق هما اإلنسان ولييس الجيوهر   

لذي هو اإلنسان وال هو غير الجوهر الذي هو حيوان ناطق لكن الذهن يجرد هذه المعاني في ا
الذهن فيتصور الناطق مطلقا والحيوان مطلقا واإلنسان مطلقا لكن تجريد الذهن لها ال يقتضي 
أن يكون في الخارج ثالثة جواهر والعلم بهذا ضروري وإن قيل إنه مركيب مين الحيوانيية    

هما عرضان فالعرض ال يقوم إال بالجوهر والحيوانية والناطقية صيهة اإلنسيان   والناطقية و
 .فكي  يكون الجوهر مركبا من صهاته وصهاته ال قيام لها إال به وهي مهتقرة إليه 

وإذا قالوا لو سمينا هذا تركيبا لم نناز  في األلهاظ نزاعا ال فائدة فيه نقول كل موجود فال بد 
االعتبار فإن وجود ذات عارية عن جميع الصهات ممتنع ووجود موجود أن يكون مركبا بهذا 
ه حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ممتنع وكل ما اختص وتميز عن يمطلق ال يتعين وال ل

غيره فال بد له من خاصة وفد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ولسنا محتاجين هنا إل  إثبات 
نسلم امتنا  مثل هذا المعن  الذي سميتموه تركيبا وكثير وجوب مثل هذا بل يكهي أن نقول ال 

من المتكلمين ال يسمون االتصا  تركيبا بل يسمون التقدير تركيبا ألن المقيدر مركيب مين    
األجزاء الهردة أو من المادة والصورة وهذا أيضا فيه نزا  فطوائ  من أهل الكالم كالهشامية 

ليس بمركب بحال ومن قال إنه مركب قيال ال يمكين   والضرارية والنجارية والكالبية يقولون 
وجود أجزائه وحينئذ فيقال لهم كما قيل للمتهلسهة وهم يسمون نهي مثل هذا التركيب توحييدا  
ويدخلون في ذلك نهي الصهات فيجعلون نهي علم اهلل وقدرته وحياته وكالمه وسمعه وبصيره  

ا يدعي المعتزلة إنهم أهل التوحييد  وسائر صهاته من التوحيد ويسمون أنهسهم الموحدين كم
والعدل ويعنون بالتوحيد نهي الصهات ولما كان أبو عبد اهلل محمد بن التومرت علي  ميذهب   
المعتزلة في نهي الصهات لقب أصحابه بالموحدين وقد صرح في كتابه الكبير بنهي الصيهات  

 قدرته وال كالمه وال شيئا ولهذا لم يذكر في مرشدته شيئا من الصهات الثبوتية ال علم اهلل وال
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من صهاته الثبوتية وإنما ذكر السلوب والتوحيد الذي بعث اهلل به رسوله  صيل  اهلل علييه   
وسلم وأنزل به كتابه هو عبادة اهلل وحده ال شريك له وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحييد  

الَ اللَّهُ ال تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ وَقَ)وقال تعال   (إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)ربوبيته كما قال تعال  

وَلَقَمدْ  )وقال تعال   ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ال إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُمدُونِ )وقال تعال   (فَارْهَبُونِ

( حَقَّممتْ عَلَيْممهِ الضَّمماللًَُ نَمما فِممي كُمملِّ أُمَّممًٍ رَسُمموالً أَنِ اعْبُممدُوا اللَّممهَ وَاجْتَنِبُمموا الطَّمماغُوتَ فَمِممنْهُمْ مَممنْ هَممدَ  اللَّممهُ وَمِممنْهُمْ مَممنْ بَعَثْ
 والمشركون كانوا يقرون بأن رب العالمين واحد لكن كانوا يعبدون معه غيره كما قال تعيال  

 (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَمنْ خَلَمقَ السَّممَاوَاتِ وَالْمأَرْفَ لَيَقُمولُنَّ      )وقال تعال  ( كْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَوَمَا يُؤْمِنُ أَ)
قُملْ مَمنْ رَ ُّ السَّممَاوَاتِ     * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَال تَذَكَّرُونَ* قُلْ لِمَنِ الْأَرْفُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )وقال تعال  

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِ ُ وَال يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ  *سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَال تَتَّقُونَ * السَّبْعِ وَرَ ُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته ووجيه نظمهيا أن     (أَنَّى تُسْحَرُونَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَ* كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
يقال واجب الوجود ال تركيب فيه وما ال تركيب فيه فهو واحد فواجب الوجود واحد وإنما قلنا 
ال تركيب ألن المركب مهتقر إل  ما تركب منه وما تركب منه غيره وواجب الوجود ال يهتقير  

كيب فيه وهذا معن  قوله الدليل عل  وحدته أنه ال تركيب فييه  إل  غيره فواجب الوجود ال تر
بوجه وإال لما كان واجب الوجود لذاته أي لو كان فيه تركيب بوجه لما كان واجيب الوجيود   
لذاته ثم قال ضرورة افتقاره إل  ما تركب منه كان مركبا للزم ضرورة أن يهتقر إل  ما ركيب  

افتقر إل  ما تركب منه كان مهتقرا إل  غيره وواجيب  منه ثم إنه خذ  تمام الحجة وهو إذا 
 . الوجود ال يهتقر إل  غيره  

وأما قوله ويلزم من ذلك أن ال يكون من نوعه اثنان إذ لو كان اثنان واجب الوجود فإن كان   
بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به االشتراك وما به االمتياز وإال ليزم عيدم التعييين فيقيال     

- :عن ذلك من طريقين الجواب 
أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود وامتاز كل منهما بتعينيه فمعليوم أن وجيوب     : أحدهما

أحدهما ليس هو عين وجوب اآلخر كما أن عينه ليست عينه بل هذا واجب وهذا واجب كميا  
ق أن هذا عين وهذا عين واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطل

والمطلق إنما يكون مطلقا في األذهان ال في األعيان فعين هذا واجبة وجوبا يخصيها وعيين   
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هذا واجبة وجوبا يخصها والذهن يجرد وجوبا مطلقا وتعينا مطلقا وإذا كان كذلك بطيل قيول   
القائل إن كال منهما مركب مما به االشتراك وما به االمتياز االمتياز بل ما به االشتراك وهيو  

وب مثل ما به االمتياز وهو التعيين وهذه الحجة كثيرة في كالمهم والغلط فيها واقيع ال  الوج
حيلة فيه وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه وفي التعيين ميا يخيص   
وهذا يمكن معارضته بمثله بأن يقال هما مشتركان في التعيين إذ هذا معين وهذا معين ويمتاز 

جوبه إذ لكل منهما وجوب يخصصه وإذا أمكن العكس تبين أن ما فعليوه تحكيم   كل منهما بو
     .محض 

أن يقال هب أن هذا تركب مما به االشتراك واالمتياز لكن دليله عل  نهيي   : الطريق الثاني
 . مثل هذا التركيب باطل كما تقدم

 
     :فصل  
إيجاده لألشياء مع الجهل فهذا اليدليل  وأما قوله والدليل عل  علمه إيجاده األشياء الستحالة  

أَال يَعْلَممُ  )مشهور عند نظار المسلمين أولهم وآخرهم والقرآن قد دل عليه كما في قوله تعال  

   -:والمتهلسهة أيضا سلكوه وبيانه من وجوه   ،  (مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِ ُ

تي واإلرادة تستلزم تصور المراد قطعا وتصور أن إيجاده لالشياء هو بإرادته كما سيأ:أحدها 
 .المراد هو العلم فكان اإليجاد مستلزما لإلرادة واإلرادة مستلزمة للعلم فاإليجاد مستلزم للعلم

إن المخلوقات فيها من اإلحكام واإلتقان ما يستلزم علم الهاعل لها ألن الهعل المحكيم  لثاني ا
ن الطريقين يتقرر ما ذكره ولهم طرق منها أن من المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم وبهذي

  -:المخلوقات ما هو عالم والعلم صهة كمال ويمتنع أن ال يكون الخالق عالما وهذا له طريقان
أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكميل  أحدهما 

الم واآلخر غير عيالم كيان   من الممكن ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهما ع
العالم أكمل منه فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالم يلزم أن يكون غير عيالم أي جياهال   

 .وهو ممتنع 
أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منهم ومن الممتنع أن : الثاني 

ل األعلي  ال  يكون فاعل الكمال ومبدعه عاري منه بل هو أحق واهلل سبحانه وله المث
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يستوي هو والمخلوق ال في قياس تمثيل وال قياس شمول بل كل ما أثبيت لمخليوق   
 فالخالق به أحق وكل نقص تنزه عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه أول 

 
 :فصل 

وأما قوله والدليل عل  قدرته إيجاده األشياء وهي إما بالذات وهو محال وإال لكان العالم وكل 
ديما وهو باطل فتعين أن يكون فاعال باالختيار وهو المطلوب فقد يقيال  واحد من مخلوقاته ق

هذا إنما أثبت به أنه فاعل باالختيار وإن كان لم يقرر مقدمات دليله وفعله باالختييار يثبيت   
اإلرادة وال يثبت القدرة وهو قد أثبت اإلرادة فيما بعد فظاهر هذا أنه كرر دلييل اإلرادة وليم   

ليال لكن تقرير ذلك أن يقال إنه إما أن يكون المبد  لألشيياء مجيرد ذات   يذكر عل  القدرة د
عارية عن الصهات يستلزم وجوده المهعول كما يقوله المتهلسهة القائلون بقدم األفالك وإما أن 

 .يكون ذاتا موصوفة بالصهات ال يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل  
الهاعل إما مجرد الذات وإما الذات بصيهة فيإن كيان األول     وإذا اردت التقسيم الحاضر قلت

فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فإذا كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد اليذات  
علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه ويلزم قدم جميع الحوادث وهو خيال  المشياهدة وإن   

ي القدرة أو يقال فإذا لم يكن موجبا لذاته بل بصهة كان الثاني فالصهة التي يصلح بها الهعل ه
تعين أن يكون مختارا فإنه إما موجب بالذات وإما فاعل باالختيار والمختار إنما يهعل بالقيدرة  
إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يهعل فأما من يلزمه المهعول بدون إرادته فهذا لييس  

 . حركات الطبيعية التي ال قدرة له عل  فعلها وال تركهابقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه ال
 

      :فصل 
وأما قوله والدليل عل  أنه حي علمه وقدرته الستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي فهذا دليل 
مشهور للنظار يقولون قد علم أن من شرط العلم والقدرة الحياة فإن ما ليس بحي يمتنيع أن  

 .ال يكون عالما والعلم بهذا ضروري  يكون عالما إذ الميت 
وقد يقولون هذه الشروط العقلية ال تختل  شاهدا وال غائبا فتقدير عالم ال حياة بيه ممتنيع   

 . بصريح العقل 
وكذلك قوله والدليل عل  إرادته تخصيصه األشياء بخصوصياته واستحالة المخصص من غير 
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أن العالم فيه تخصيصيات كثييرة مثيل    مخصص فإن هذا الدليل مشهور للنظار ويقرر هكذا 
تخصيص كل شيء بماله من القدر والصهات والحركات كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه 
وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره وسائر ما فيه مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن 

 إرادة لهيا ال  يكون خال  ذلك إذ ليس واجب الوجود بنهسه ومعلوم أن الذات المجردة التي ال
تخصص وإنما يكون التخصيص باإلرادة ولو قيل التخصيص هو باسباب معلومية كياألرض   
واألشجار تكون مختلهة فإذا سقيت بماء واحد اختل  ثمارها الختال  القوابل كما أن الشمس 
تختل  آثارها بحسب القوافل كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار وتلين اليابس اليذي ليم   

 .   ما تجذبه إليه من الرطوبة وتجه  الرطب الذي كمل نضجه النقطا  الرطوبة عنه ينضج ب
قيل هب أن األمر كذلك فما الموجب الختال  القوابل حت  خصت هذه الشجرة وهذا الجسيم    

بسبب آخر فال بد أن ينتهي األمر إل  سبب ال سبب فوقه فإن قيل هو شيء صدر عنيه كميا   
عن الواحد إال واحد والصادر األول هو العقل وصدر عن العقل عقل  تقول المتهلسهة ال يصدر

ونهس وفلك فهذا باطل ألنه إن كان الصادر األول واحدا من كل وجه لم يصدر عنه أيضيا إال  
واحد وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد وإن قيل الكثرة عدميية ليزم أن   

الثامن كثير الكواكب دون التاسع فميا الموجيب لكثيرة     يصدر عن العدم وجود ثم يقال الهلك
كواكبه ثم قيل السبب األول إن كان فيه اختصاص بصهة وقدر كان تخصيصيه بياإلرادة ألن   
التخصيص بذات اإلرادة لها ممتنع بصريح العقل وإن قيل ليس له اختصاص بصهة وقدر قيل 

 . في األذهان ال في األعيانهذا يقتضي أن يكون وجودا مطلقا والمطلق ال يكون إال 
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 : فصل
كثير من النظار كابن كالب وموافقيه كاألشعري وأكثر متبعيه من أهل الكالم والرأي والحديث 
والتصو  من أصحاب األئمة األربعة وغيرهم كالقاضي أبي يعل  وأبي المعالي الجويني وأبي 

لم المعلومات كلها بعليم واحيد   الوليد الباجي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم نقولون إنه يع
بالعين ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين بل يقولون إن كالمه الذي يتضمن كيل أمير   
أمر به وكل خبر أخبر به هو أيضا واحد بالعين وإن كان جمهور العقالء يقولون إن فساد هذا 

هل كالمه معن  فقط والقرآن  معلوم بالضرورة بعد التصور التام ثم تناز  القائلون بهذا األصل
العربي لم يتكلم به وال بالتوراة العبرانية وال تكلم بشيء من الحرو  أو الحرو  واألصوات 
التي نزل بها القرآن وغيره وهي قديمة أزلية عل  قولين ومن القائلين بقدم أعيان الحيرو   

دة وإن كانت ال نهايية  أو الحرو  واألصوات من ال يقول هي واحدة بالعين بل يقول هي متعد
لها ويقول ثبوت حرو  أو حرو  معان ال نهاية لها في آن واحد وإنها لم تيزل وال تيزال   
ومن القائلين بقدم معن  الكالم وأنه لم يتكلم بحرو  من يقول القديم خمسة معان ومنهم من 

يرد الخبر إل  يقول ذلك المعن  يعود إل  الخبر ويجعل األمر داخال في معن  الخبر ومنهم من 
 .العلم ومنهم من يقول مع ذلك إن العلم ليس صهة قائمة بالعلم  

وأما أقوال السل  وعلماء اإلسالم في هذا األصل وما في ذلك من نصوص الكتياب والسينة   
فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح ومن كتب التهسير المنقولة عن السل  مثل تهسير عبيد  

بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وعبد الرحمن بن  الرزاق وعبد بن حميد وأحمد
إبراهيم وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر وأبي بكير  
بن عبد العزيز وأبي الشيخ األصههاني وأبي بكر بن مردويه وغيرهم من ذليك ميا تطيول    

الجهمية وأصول اليدين المنقولية عين     حكايته وكذلك الكتب المصنهة في السنة والرد عل 
السل  مثل كتاب الرد عل  الجهمية لمحمد بن عبد اهلل الجعهي شيخ البخاري وكتياب خليق   
األفعال للبخاري وكتاب السنة ألبي داود السجستاني وألبي بكر األثرم ولعبد اهلل بن أحمد بين  

ني وألبي القاسيم الطبرانيي   حنبل ولحنبل بن إسحاق وألبي بكر الخالل وألبي الشيخ األصهها
وألبي عبد اهلل بن منده وأمثالهم وكتاب الشريعة ألبي بكر اآلجري واإلبان ألبي عبد اهلل بين  
بطة وكتاب األصول ألبي عمر الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد عل  

سحاق بن راهوييه  ه وأضعا  هذه الكتب وذلك مثل ما ذكره الخالل وغيره عن إيالجهمية ل
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حدثنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المهسرين يقول الرحمن عل  العرش استوى أي 
ارتهع وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إل  السيماء ارتهيع وقيال مجاهيد     
استوى عال عل  العرش وقال البغوي في تهسيره قال ابن عباس وأكثير مهسيري السيل     

سماء ارتهع إل  السماء وكذلك قال الخليل بن أحمد وروى البيهقي عن الهيراء  استوى إل  ال
استوى أي صعد وهو كقول الرجل كان قاعدا فاستوى قائما وروى الشافعي في مسنده عين  
أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم عل  العيرش وروى  

ض قال ليس لنا أن نتوهم فيي اهلل كيي  وكيي  ألن اهلل    أبو بكر األثرم عن الهضيل بن عيا
فال صهة أبلغ مما وص  به نهسه ومثل هذا النزول  (اللَّهُ ال َّمَدُ* قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )وص  فأبلغ فقال 

والضحك وهذه المباهاة وهذا االطال  كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك فلييس لنيا أن   
ه كي  وكي  وإذا قال لك الجهمي أنا كهرت برب ينزل فقل أنت أنيا  نتوهم أن ينزل عن مكان

أؤمن برب يهعل ما يشاء   وقال البخاري في كتاب خلق األفعال والهضيل بن عياض إذا قيال  
لك الجهمي أنا أكهر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يهعل ما يشياء قيال البخياري    

ن زعم أن الرحمن عل  العيرش اسيتوى علي     وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال م
خال  ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي وروى الخالل عن سليمان بن حرب أنه سأل بشر 
بن السري حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل الحديث ينزل اهلل إل  السماء الدنيا أيتحول مين  

ن خلقه كي  شاء وهذا نقله مكان إل  مكان فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب م
األشعري في كتاب المقاالت عن أهل السنة والحديث فقال ويصدقون باألحاديث التيي جياءت   

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِمي شَميْءٍ   )عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعال  

سل  من أئمة الدين وال يحدثون في دينهم ما لم ييأذن   ويرون اتبا  من (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّمهِ وَالرَّسُمول  
وإن اهلل يقيرب  ( وَجَاءَ رَبُّمكَ وَالْمَلَمكُ فَمف اً فَمف اً    )به اهلل ويقرون أن اهلل يجيء يوم القيامة كما قال  

    ( .وَنَحْنُ أَقْرَ ُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)من خلقه كما يشاء كما قال 
كل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب  وقال أبو عثميان النيسيابوري   ثم قال األشعري وب

الملقب بشيخ اإلسالم في رسالته المشهورة في السنة قال ويثبت أهل الحديث نيزول اليرب   
ه بنزول المخليوقين وال تمثييل وال   يسبحانه في كل ليلة إل  السماء الدنيا من غير تشبيه ل

رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويميرون   تكيي  بل يثبتون له ما أثبته له
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الخبر الصحيح الوارد بذكره عل  ظاهره ويكلون علمه إل  اهلل وكذلك يثبتون ما أنزل اهلل في 
َوَجياَء َربكيَك   )كتابه من ذكر المجيء واإلتيان في ظلل من الغمام والمالئكة وقوله عز وجيل  

ال سمعت الحاكم أبا عبد اهلل الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيي  بين   وق( َوالمَمَلُك َصّها  َصّها 
محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب سمعت أحمد بين سيعيد الربياطي يقيول     
حضرت مجلس األمير عبد اهلل بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه 

ال بعض قواد عبد اهلل يا أبا يعقوب أتيزعم أن  فسئل عن حديث النزول صحيح هو فقال نعم فق
اهلل ينزل كل ليلة قال نعم قال كي  ينزل قال أثبته فوق حت  أص  لك النزول فقيال الرجيل   

فقال له األمير عبد اهلل بن (   وَجَاءَ رَبُّمكَ وَالْمَلَمكُ فَمف اً فَمف اً    )أثبته فوق فقال إسحاق قال اهلل تعال   
يوم القيامة فقال إسحاق أعز اهلل األمير من يجيء يوم القيامية مين    طاهر يا أبا يعقوب هذا

يمنعه اليوم وروى بإسناده عن إسحاق قال قال لي األمير عبد اهلل بن طاهر ييا أبيا يعقيوب    
يعقوب هذا الحديث الذي تروونه عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  ينزل ربنا كيل ليلية إلي     

أعز اهلل األمير ال يقال ألمر الرب كي  ينزل إنما ينيزل بيال    السماء الدنيا كي  ينزل قال قلت
   .كي  

وبإسناده أيضا عن عبد اهلل بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة النص  مين شيعبان   
فقال عبد اهلل يا ضعي  ليلة النص  أي وحدها هو ينزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبيا عبيد   

ك المكان فقال عبد اهلل بن المبارك ينزل كي  شياء قيال أبيو    الرحمن كي  ينزل ألم يخل ذل
عثمان النيسابوري فلما صح خبر النزول عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  أقر به أهل السنة 
وقبلوا الحديث وأثبتوا النزول عل  ما قاله رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسيلم وليم يعتقيدوا    

واعتقدوا وتحققوا أن صهات الرب ال تشبه صيهات   ه بنزول خلقه وعلموا وعرفوايتشبيها ل
الخلق كما أن ذاته ال تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعال  عما يقول المشبهة والمعطلية عليوا   

 .كبيرا
وروى البيهقي بإسناده عن إسحاق بن راهوايه قال جمعني وهذا المبتد  يعني ابين صيالح   

أخبار النزول فثبتها فقال إبيراهيم كهيرت    مجلس األمير عبد اهلل بن طاهر فسألني األمير عن
برب ينزل من سماء إل  سماء فقلت آمنت برب يهعل ما يشاء فرضي عبد اهلل كالمي وأنكير  
عل  إبراهيم وقال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصن  في مسائل أحمد وإسيحاق  

ابة والتابعين ومن بعيدهم  مع ما ذكر فيها من اآلثار عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  والصح
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 . باب القول في المذهب:  قال 
ذا مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركيت مين علمياء    
العراق والحجاز والشام عليها فمن خال  شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلهيا  

سنة ومنهج الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق فهو مبتد  خارج عن الجماعة زائل عن سبيل ال
بن إبراهيم وبقي بن مخلد وعبد اهلل ابن الزبير الحميدي وسعيد ابن منصور وغييرهم ممين   
جالسنا وأخذنا عنهم العلم وذكر الكالم في اإليمان والقدر والوعيد واإلمامة وميا أخبير بيه    

غير ذلك إل  أن قيال وهيو   الرسول  صل  اهلل عليه وسلم من أشراط الساعة وأمر البرزخ و
سبحانه بائن من خلقه ال يخلو من علمه مكان وهلل عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد اهلل 
أعلم بحده واهلل تعال  عل  عرشه عز ذكره وتعال  جده وال إله غيره واهلل تعيال  سيميع ال   

  يقظان ال يسهو يشك بصير ال يرتاب عليم ال يجهل جواد ال يبخل حليم ال يعجل حهيظ ال ينس
رقيب ال يغهل يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويهيرح ويحيب ويكيره    
ويبغض ويسخط ويغضب ويرحم ويعهو ويغهر ويعطي ويمنع ينزل كل ليلة إل  السماء اليدنيا  

 .كي  شاء متكلما عالما تبارك اهلل أحسن الخالقين  
خبرني به يوس  بن موس  أن أبا عبد اهلل يعنيي  وروى أبو بكر الخالل في كتاب السنة قال أ

ه أهل الجنة ينظرون إل  ربهم ويكلمونه ويكلمهم قال نعم ينظر إلييهم  يأحمد بن حنبل قيل ل
وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كي  شاء وإذا شاء وقال أيضا أخبرني عن عبيد اهلل بين   

بأن اهلل عل  العرش كي  شياء   حنبل أخبرني أبي حنبل ابن إسحاق قال قال عمي نحن نؤمن
وكما شاء قال الخالل وأخبرني علي بن عيس  أن حنبال حدثهم قال قلت ألبي عبد اهلل اهلل يكلم 
عبده يوم القيامة قال نعم فمن يقضي بين الخالئق إال اهلل عز وجل يكليم عبيده ويسيأله اهلل    

له عدل وال مثل كي  شاء وأين متكلم لم يزل اهلل متكلما يأمر بما شاء ويحكم بما شاء وليس 
شاء قال الخالل وأن محمد ابن علي بن بحر أن يعقوب بن بحتان حدثهم أن أبا عبد اهلل سئل 
عمن زعم أن اهلل لم يتكلم بصوت قال بل  تكلم بصوت وهذه األحاديث كما جاءت نرويها لكل 

 .وس  فهو كافرحديث وجه يريدون أن يموهوا عل  الناس إن من زعم أن اهلل لم يكلم م
ه أن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن اهلل يوأخبرنا المروزي سمعت أبا عبد اهلل وقيل ل

كلم موس  بال صوت فهو جهمي عدو اهلل وعدو اإلسالم فتبسم أبو عبد وقال ما أحسن ما قال 
س  لم يتكلم عافاه اهلل وعن عبد اهلل بن أحمد أيضا سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم اهلل مو
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بصوت فقال أبي بل تكلم تبارك وتعال  بصوت وهذه األحاديث نرويها كما جاءت وحديث ابين  
ه صوت كجر السلسلة عل  الصهوان قال أبي والجهميية  يمسعود إذا تكلم اهلل بالوحي سمع ل

تنكره قال أبي وهؤالء كهار يريدون أن يموهوا عل  الناس إن من زعم أن اهلل لم يتكلم فهيو  
 .كافر

قلت قد بين اإلمام أحمد وغيره من السل  أن الصوت الذي تكلم اهلل تعيال  بيه لييس هيو     
الصوت المسمو  وسئل أحمد عن قوله  صل  اهلل عليه وسلم  ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
قال هو الرجل يرفع صوته به هذا معناه وقال في قوله  صل  اهلل عليه وسلم  زينوا القيرآن  

يحسنه بصوته وقال البخاري في كتاب خلق األفعال ويذكر عن النبيي  صيل  اهلل   بأصواتكم 
عليه وسلم  أن اهلل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وليس هذا لغير اهلل قال 
البخاري وفي هذا دليل عل  أن صوت اهلل ال يشبه أصوات الخلق ألن صوت اهلل يسمعه مين  

المالئكة يصعقون من صوته فإذا ينادي المالئكة لم يصعقوا قال  بعد كما يسمعه من قرب وأن
 فليس لصهة اهلل ند وال مثل وال يوجد شيء من صهاته في المخلوقين    (فَال تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً)تعال  

ثم روى بإسناده حديث عبد اهلل بن أنيس قال سمعت النبي  صل  اهلل عليه وسلم يقول يحشر 
باد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك الديان ال ينبغي ألحيد  اهلل الع

من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة وذكر الحيديث اليذي رواه   
ال قال اآلية عن أبي سعيد ق (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَمنْ قُلُموبِهِمْ  )أيضا في صحيحه في هذا المعن  في قوله  

رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم  يقول اهلل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسيعديك فينيادي   
بصوت إن اهلل يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إل  النار قال يا رب ما بعث النار قال من كيل  
أل  أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون فحينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وميا  

   .م بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد ه
وذكر البخاري حديث ابن مسعود الذي استشهد به أحمد وذكر الحديث الذي رواه في صحيحه 
عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة يقول أن نبي اهلل  صل  اهلل عليه وسلم  قال إذا قضي  اهلل  

حَتَّمى إِذَا  )ة عل  صيهوان  األمر في السماء ضربت المالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسل

      ( .فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِ ُ
وذكر البخاري حديث ابن عباس المعرو  من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابين  
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صحيحه وساقه البخاري من طريق ابن عباس عن نهر من األنصار وقد رواه أحمد ومسلم في 
إسحاق عنه أن رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم قال لهم ما تقولون في هذه النجيوم التيي   
يرم  بها قالوا كنا نقول حين رأيناها يرمي بها مات ملك ولد مولود فقال رسول اهلل ليس ذلك 

ون فيسيبح مين تحيتهم    كذلك ولكن إذا قض  اهلل في خلقه أمرا يسمعه حملة العرش فيسبح
بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهبط حت  ينتهي إل  السماء الدنيا حت  يقول 
بعضهم لبعض لم سبحتم فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم فيقولون أال تسألون مين  

هبط الخبير  فوقكم لم سبحتم فيسألونهم فيقولون قض  اهلل في خلقه كذا وكذا األمر الذي كان ي
من سماء إل  سماء حت  ينتهي إل  السماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه الشيياطين بالسيمع   
عل  توهم منهم واختال  ثم يأتون به الكهان من أهل األرض فيحدثهم فيخطئون ويصييبون  

 . فيحدث به الكهان  
 تعر  الحي مين  قال البخاري ولقد بين نعيم بن حماد أن كالم الرب ليس يخلق وأن العرب ال

الميت إال بالهعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن أفعيال العبياد   
 .مخلوقة فضيق عليه حت  مض  لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به  

قال البخاري وفي اتهاق المسلمين دليل عل  أن نعيما ومن نحا نحوه ليس بمارق وال مبتيد   
 بن حامد في كتابه في أصول الدين ومما يجب اإليمان به التصديق بيأن اهلل  وقال أبو عبد اهلل

متكلم وأن كالمه قديم وأنه لم يزل متكلما في كل أوقاته موصوفا بذلك وكالميه قيديم غيير    
محدث كالعلم والقدرة قال وقد علم أن المذهب أن كون الكالم صهة ومتكلميا بيه وليم ييزل     

اء وبما شاء وال نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حيال مين   موصوفا بذلك ومتكلما إذا ش
حيث حدوث الكالم قال وال خال  عن أبي عبد اهلل يعني يعن  أحمد بن حنبل أن اهلل لم ييزل  
متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات وأن اهلل كان فيما لم يزل متكلما كي  شاء وكما 

لم ينزله فقد ذكر ابن حامد أنه ال خال  في مذهب أحميد  شاء إذا شاء أنزل كالمه وإذا شاء 
أنه سبحانه لم يزل متكلما كي  شاء وكما شاء ثم ذكر قولين هل هو متكلم دائما بمشييئته أو  
أنه لم يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء وساكتا إذا شاء ال بمعن  أنه يتكلم بعد أن ليم ييزل   

كرامية فإن قول الكرامية في الكالم لم يقل به أحيد مين   ساكتا فيكون كالمه حادثا كما يقول ال
   .أصحاب أحمد وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه الكبير المسم  بالمقنع 

وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعل  في كتاب إيضاح البيان في مسألة القرآن قال أبو بكر لما 
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كان ذلك عبثا فقال ألصحابنا قوالن أحدهما أنيه ليم ييزل     سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متكلما
متكلما كالعلم ألن ضد الكالم الخرس كما أن ضد العلم الجهل قال ومن أصحابنا من قال أثبيت  
لنهسه أنه  خالق ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال بل قلنا إنه خالق في وقيت إرادتيه أن   

طل أن يكون خالقا كذلك وإن لم يكن متكلما في كل يخلق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولم يب
حال لم يبطل أن يكون متكلما بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا في كل حال وال متكلما في 
كل حال قال القاضي أبو يعل  في هذا الكتاب نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمتكلم وال مخاطب 

نبل فقال لم يزل اهلل متكلما عالما غهورا قال وقال وال آمر وال ناه نص عليه أحمد في رواية ح
في رواية عبد اهلل لم يزل اهلل متكلما إذا شاء وقال حنبل في موضع آخر سمعت أبا عبيد اهلل  
يقول لم يزل اهلل متكلما والقرآن كالم اهلل غير مخلوق قلت أحمد أخبر بدوام كالميه سيبحانه   

  .القرآن كالم اهلل غير مخلوق ولم يخبر بدوام تكلمه بالقرآن بل قال و
قال القاضي قال أحمد في الجزء الذي رد فيه عل  الجهمية والزنادقة وكذلك اهلل يتكلم كيي   
شاء من غير أن نقول من جو  وال فم وال شهتين وقال بعد ذلك بل نقيول أن اهلل ليم ييزل    

عيل األنصياري الملقيب   متكلما إذا شاء وال نقول إنه كان وال يتكلم حت  خلق وقال أبو إسما
بشيخ اإلسالم في مناقب اإلمام أحمد لما ذكر كالمه في مسألة القرآن وترتيب حيدوث البيد    
قال وجاءت طائهة فقالت ال يتكلم بعد ما تكلم فيكون كالمه حادثا قال وهذه أغلوطة أخرى في 

تمد إليها وتشد إليها الدين غير واحدة فانتبه لها أبو بكر بن خزيمة وكانت نيسابور دار اآلثار 
الركائب ويجلب منها العلم فابن خزيمة في بيت ومحمد بن اسحاق يعن  السراج في بيت وأبو 
حامد ابن الشرقي في بيت قال فطار لتلك الهتنة اإلمام أبو بكر فلم ييزل يصييح بتشيويهها    
ي وينص  في ردها كأنه منذر جيش حت  دون في الدفاتر وتمكن في السيرائر وتهسيير في   

الكتاتيب ونقش في المحاريب أن اهلل متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت قال فجزى اهلل ذليك  
اإلمام وأولئك النهر عل  نصر دينه وتوقير نبيه خيرا قلت لهظ السكون يراد به السكوت عين  
شيء خاص وهذا مما جاءت به اآلثار كقول النبي  صيل  اهلل علييه وسيلم إن اهلل فيرض     

وها وحد حدودا فال تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسييان فيال   فرائض فال تضيع
تسألوا عنها والحديث المعرو  عن سليمان مرفوعا وموقوفا الحالل ما أحله اهلل فيي كتابيه   
والحرام ما حرمه اهلل في كتابه وما سكت عنه فهو مما عها عنه والعلماء يقوليون مههيوم   

ت عنه أول  منه في المنطوق به ومههيوم المخالهية أن   الموافقة أن يكون الحكم في السكو
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يكون الحكم في السكوت مخالها للحكم في المنطوق به أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي 
ذكروا فيه القولين والقاضي أبو يعل  وموافقوه عل  أصل ابن كالب يتيأولون كيالم أحميد    

 .يم  واآلثار في ذلك بأن سكوت عن األسما  ال عن التكل
وكذلك تأول ابن عقيل كالم أبي إسماعيل األنصاري وليس مرادهم ذلك كما هو بين لمن تيدبر  
كالمهم مع أن األسما  عل  أصل النهاة إنما هو خلق إدراك في السما  لييس سيببا يقيوم    
بالمتكلم فكي  يوص  بالسكوت لكونه لم يخلق إدراكا لغيره فأصل ابن كالب الذي وافقه عليه 

وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم أنه منزه عن السكوت مطلقا فال يجوز عندهم أن  القاضي
يسكت عن شيء من األشياء إذ كالمه صهة قديمة الزمة لذاته ال تتعليق عنيدهم بمشييئته    

 .كالحياة حت  يقال إن شاء تكلم بكذا وإن شاء سكت عنه 
ه اآلثار بل يتأولونه عل  عيدم  وال يجوز عندهم أن يقال إن اهلل سكت عن شيء كما جاءت ب

خلق اإلدراك منزه عن الخرس باتهاق األمة هذا مما احتجوا به عل  قدم الكالم وقالوا لو ليم  
يكن متكلما للزم اتصافه بضده كالسكوت والخرس وذلك ممتنع عندهم سواء قيل هو سيكوت  

الشافعي فيي  مطلق أو سكوت عن شيء معين وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي 
كتابه الذي سماه الهصول في األصول عن األئمة الهحول وذكر اثني عشير إماميا الشيافعي    
ومالك وسهيان الثوري وأحمد بن حنبل وسهيان بن عيينة وابن المبارك وإسحاق بن راهوييه  
والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم قال فيه سمعت اإلمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول سمعت 

م أبا بكر عبيد اهلل بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حاميد اإلسيهرائيني يقيول ميذهبي     اإلما
ومذهب الشافعي وفقهاء األمصار أن القرآن كالم اهلل غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر 
والقرآن حمله جبريل مسموعا من اهلل تعال  والنبي  صل  اهلل عليه وسلم  سمعه من جبريل 

ن النبي  صل  اهلل عليه وسلم وهو الذي نتلوه نحن بألسينتنا فميا بيين    والصحابة سمعوه م
الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحهوظا ومنقوشا كل حر  منه كالباء والتاء كله 

كالم اهلل غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن اهلل والمالئكة والنياس أجمعيين       
خ أبو حامد شديد اإلنكار عل  الباقالني وأصحاب الكالم وقال وليم  قال أبو الحسن وكان الشي

تزل األئمة الشافعية يأنهون ويستنكهون أن ينتسبوا إل  األشعري ويتبرءون مما بن  مذهبيه  
عليه وينهون أصحابهم وأحبابهم من الحوم حواليه عل  ما سمعت عدة من المشايخ واألئمية  

جي يقولون سمعنا جماعة من المشايخ الثقاة قيالوا كيان   منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد السا
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الشيخ أبو حامد أحمد بن طاهر اإلسهرائيني إمام األئمة الذي طبق األرض علما وأصيحابا إذا  
سع  إل  الجمعة من قطعية الكرخ إل  الجامع المنصور يدخل الربياط المعيرو  بيالروزي    

علي بأن القرآن كالم اهلل غير مخليوق  المحازي للجامع ويقبل عل  من حضر ويقول اشهدوا 
ه في ذلك فقيال حتي    يكما قال أحمد بن حنبل ال كما يقول الباقالني ويتكرر ذلك منه فيقبل ل

تنتشر في الناس وفي أهل البالد ويشيع الخبر في أهل البالد أني بريء مما هم علييه يعنيي   
لمتهقهة الغرباء يدخلون علي   األشعرية وبريء من مذهب أبي بكر الباقالني فإن جماعة من ا

الباقالني خهية ويقرءون عليه فيعتنون بمذهبه فإذا رجعوا إل  بالدهيم أظهيروا بيدعتهم ال    
 .محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقالني وعقيدته  

واألئمة ببغيداد   قال وسمعت الهقيه اإلمام أبا منصور سعد بن العجلي سمعت عدة من المشايخ
أظن أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا كان أبو بكر الباقالني يخرج إل  الحمام مبرقعا خوفيا  
من الشيخ أبي حامد اإلسهرائيني والكالم عل  ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره مين أئمية   

بسبب هيذا  اإلسالم عل  القاضي أبي بكر مع جاللة قدره وكثرة رده عل  أهل اإللحاد والبد  
 .األصل الذي بن  عليه مذهبه طويل ولبسطه موضع آخر 

وإنما المقصود هنا التنبيه عل  بعض من أثبت هذا األصل ولم يوافق عل  النهياة والحيارث   
المحاسبي قد ذكر القولين عن أهل السنة المثبتين الصهات والقدر فقال في كتاب فهم القيرآن  

وما يدخل فيه النسخ وما يظن أنه متعارض مين اآلييات   لما تكلم عل  ماال يدخل فيه النسخ 
لَتَمدْخُلُنَّ الْمَسْمجِدَ   )وذكر عن أهل السنة في اإلرادة والسمع والبصر قولين في مثل قوله تعيال   

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَميْئاً  )تعال   وقوله (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيًًَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا)وقوله تعال   (الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَقُملِ اعْمَلُموا فَسَميَرَ  اللَّمهُ     )وقوليه تعيال     (إِنَّما مَعَكُممْ مُسْمتَمِعُونَ   )وكذلك قوله (أَنْ يَقُمولَ لَمهُ كُمنْ فَيَكُمونُ    

 استماعا حادثيا  ونحو ذلك فقال ذهب قوم من أهل السنة إل  أن هلل (عَمَلَكُمْ وَرَسُمولُهُ وَالْمُؤْمِنُمونَ  
في ذاته وذكر أن هؤالء وبعض أهل البد  تأولوا ذلك في اإلرادة عل  الحوادث قال فأما مين  

 . أذى السنة فأراد إثبات القدر فقال إرادة اهلل تحدث من تقدير سابق لإلرادة 
وأما بعض أهل البد  فزعموا أن اإلرادة إنما هي خلق حادث وليست مخلوقة ولكن بها كيون  

 المخلوقين قال وزعموا أن الخلق غير المخلوق وأن الخلق هو اإلرادة وإنها ليست بصهة اهلل
هلل من نهسه قال وكذلك قال بعضهم أن رؤيته تحدث قال محمد بن الهيصم في كتياب حميل   
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 :الكالم لما ذكر حمل الكالم وأنه مبني عل  خمسة فصول أحدها 
صهوان أن القرآن ليس كالم اهلل علي  الحقيقية   أن القرآن كالم اهلل وقد حكي عن جهم بن  

وإنما هو كالم خلقه اهلل فنسب إليه كما قيل سماء اهلل وأرض اهلل وكما قيل بيت اهلل وشهر اهلل 
وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كالم اهلل عل  الحقيقة ثم وافقوا جهما في المعن  حييث  

ن إن القرآن كالم اهلل عل  الحقيقية وأنيه   ية المسلمييال عاميقالوا كالم خلقه بائنا عنه وق
 .تكلم به  

والهصل الثاني أن القرآن غير قديم فإن الكالبية وأصحاب األشعري زعموا أن اهلل ليم ييزل   
 متكلما بالقرآن وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل وكذلك سائر الكتب      

ن غير مخلوق فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة زعموا إنه مخليوق  والهصل الثالث أن القرآ
 .وقال أهل الجماعة إنه ليس بمخلوق 

والهصل الرابع أنه غير بائن منه فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة قالوا إن القرآن بائن من 
الما في اهلل وكذلك سائر كالمه وزعموا أن اهلل خلق كالما في الشجرة فسمعه موس  وخلق ك

الهواء فسمعه جبريل وال يصح عندهم أنه وجد من كالم يقوم به فيي الحقيقية وقيال أهيل     
 .الجماعة بل القرآن غير بائن من اهلل وإنما هو موجود منه وقائم منه 

وذكر محمد بن الهيصم في مسألة اإلرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق التي ليسيت  
وهو يحكي ذلك عن أهل الجماعة وقال اإلمام عثميان بين سيعيد     أعيانها قديمة وال مخلوقة

الدارمي في كتابه المعرو  بنقص عثمان ابن سعيد عل  المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
عل  اهلل في التوحيد قال وادع  المعارض أن قول النبي  صل  اهلل عليه وسلم إن اهلل ينيزل  

الثلث فيقول هل من مستغهر هل من تائب هل من دا   إل  السماء الدنيا حين يمضي من الليل
قال فادع  أن ال ينزل بنهسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو عل  العرش وكل مكان مين غيير   
زوال ألنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من ال يزول قال فيقال لهذا المعارض وهذا أيضا مين  

ه برهان ألن أمر اهلل ورحمته تنزل في حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان وال لمذهب
كل ساعة ووقت وأوان فما بال النبي يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت في الليل شطره أو 
األسحار أفأمره ورحمته تدعوان العباد إل  االستغهار أو يقدر األمر والرحمة أن يتكلما دونيه  

هل من سائل فأعطيه فإن قيررت   هيه هل من مستغهر فأغهر ليفيقوال هل من دا  فأجيب ل
مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة واألمر هما اللذان يدعوان إل  اإلجابة واالستغهار بكالمهما 
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 .دون اهلل وهذا محال عند السههاء فكي  عند الهقهاء  
قد علمتم ذاك ولكن تكابرون وما بال أمره ورحمته ينزالن من عنده الليل ثم يمكثان إل  طلو  

يرفعان ألن رفاعة يرويه ويقول في حديثه حت  ينهجر الهجر وقد علميتم إن شياء اهلل    الهجر
 .هذا التأويل أبطل باطل وال يقبله إال كل جاهل 

وأما دعواك أن تهسير القيوم الذي ال يزول عن مكانه وال يتحرك فال يقبل منك هذا التهسير إال 
أو عن بعض أصيحابه أو التيابعين ألن    بأمر صحيح مأثور عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم 

الحي القيوم يهعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتهع إذا شاء ويقبض ويبسيط ويقيوم   
ويجلس إذا شاء ألن ذلك أمارة ما بين الحي والميت ألن كل متحرك ال محالة حي وكل مييت  

بي الرحمة ورسول غير متحرك ال محالة ومن يلتهت إل  تهسيرك وتهسير صاحبك مع تهسير ن
رب العزة إذ فسر نزوله مشروطا منصوصا ووقت له وقتا موضوحا لم يد  لك وال ألصحابك 

 .   فيه لبسا وال عويصا 
قال ثم أجمل المعارض جميع ما أنكره الجهمية من صهات اهلل تعال  وذواته المسماة في كتابه 

صهة نقشا وأخذ ييتكلم عليهيا   وآثار رسوله  صل  اهلل عليه وسلم فعد منها بضعة وعشرين 
ويهسرها بما حك  المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا خال  ما عن  اهلل ورسوله وخيال   
ما تأولها الهقهاء والصالحون ال يعتمد في أكثرها إال عل  المريسي فبدأ منهيا بالوجيه ثيم    

ب والسخط بالسمع والبصر والغضب والرضاء والحب والبغض والهرح والكره والضحك والعج
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْمهُ  ) (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَه)واإلرادة والمشيئة واألصابع والك  والقدمين وقوله 

وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ ) (هِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْيَدُ اللَّ) (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًٌَ) (لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي) (هُوَ السَّمِيعُ الْبَ ِ ُ)و  (اللَّهِ

وَجَماءَ رَبُّمكَ وَالْمَلَمكُ    ) (يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَالئِكَمًُ َهْل ) (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا)وقوله  ( بِيَمِينِهِ

وَال يُكَلِّمُهُممُ اللَّمهُ وَال يَنْظُمرُ    ) (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّمهُ نَفْسَمهُ  )وقوله    ( لُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُالَّذِينَ يَحْمِ) (فَف اً فَف اً

تَعْلَممُ مَما فِمي نَفْسِمي وَال      ) قال تعال و  (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِمهِ الرَّحْمَمًَ  )قال تعال  و (إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامًَِ

 . (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِنيَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين) (لَمُ مَا فِي نَفْسِكأَعْ
قال عمد المعارض إل  هذه الصهات فنسقها ونظم بعضها إل  بعض كما نظمها شيئا بعد شيئ 
ثم قررها أبوابا في كتابه وتلط  بردها بالتأويل كتلط  الجهمية معتمدا فيهيا علي  الرابيع    

همي بشر بن غياث المريسي عند الجهال بالتشنيع بها عل  قوم يؤمنون باهلل ويصيدقون  الج
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اهلل ورسوله فيها بغير تكي  وال تمثيل فزعم أن هؤالء المؤمنين بها يكيهونهيا وينسيبونها   
بذوات أنهسهم وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيهية ذلك أو 

مما هو في الخلق قال وهذا خطأ كما أن اهلل ليس كمثله شيء فكيذلك لييس    يشبه فيها شيء
 .ككيهيته شيء 

ال أبو سعيد عثمان بن سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع إن قوليه كيهيية هيذه    ق
الصهات وتشبهها مما هو في الخلق خطأ فإنا ال نقول له كما قال هي عندنا له ونحن ال نكيهها 

بما هو في الخلق موجود أشد إلها منكم غير أنا كما ال نشببها وال نكيهها ال نكهير   وال نشبهها
 .بها وال نكذبها وال نبطلها بتأويل الضالل كما أبطلها إمامك المريسي 

قال وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكيي  صهات اهلل فإنا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من 
ها بأعيينا ونسمعها بآذاننا فكي  في صهات اهلل التيي ليم ترهيا    الهرائض واألحكام التي نرا

العيون وقصرت عنها الظنون غير أنا ال نقول فيها كما قال المريسي إن هذه الصيهات كلهيا   
شيء واحد وليس السمع منه غير البصر وال الوجه منه غير اليد وال الذات غير الينهس وإن  

بصر وال بصرا من سمع وال وجها من يدين وال  الرحمن ليس يعر  بزعمكم لنهسه سمعا من
يدين من وجه وهو كله يزعمكم سمع وبصر ووجه وأعل  وأسهل ويد ونهس وعلم ومشييئة  
وإرادة مثل خلق السموات واألرض والجبال والتالل والهواء التي ال يعر  لشيء منها شيء 

عندنا أن يكون كذلك فقد  من هذه الصهات والذوات وال يوق  بها منها عل  شيء فاهلل تعال 
إِنَّنِمي  )ميز اهلل تعال  في كتابه السمع من البصر وذكر اآليات الواردة في ذليك فقيال تعيال     

فهرق بين الكالم والنظر دون السمع  ( وَال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَال يَنْظُمرُ إِلَميْهِمْ   )وقال  (مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَ 
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَما  )فقال عند السمع والصوت 

قول اهلل التي تجادليك  ولم يقل رأى  (لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِ ٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَماءُ ) (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَ ِ ٌ
وقال تعيال     (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّماجِدِينَ *  الَّذِي يَرَاكَ حِنيَ تَقُومُ)في زوجها وقال تعال  في موضع الرؤية  

ولم يقل يسمع اهلل تقلبك ويسيمع اهلل   (َوقلِل اْعَمللوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلكلْم َوَرُسوللُه َوالمُمْؤِمنلوَن )
م يذكر الرؤية فيما يسمع وال السمع فيما يرى كما أنها عنده خال  ما عندكم وذكير  عملكم فل

 .كالما طويال في الرد عل  النهاة 
قلت وكالم أهل الحديث والسنة في هذا األصل كثير جدا وأما اآليات واألحاديث الدالة عل  هذا 
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اإلمام أحمد كثيرا مين   األصل فكثيرة جدا يتعذر أو يتعسر حصرها لكن نذكر بعضها وقد جمع
اآليات الدالة عل  هذا األصل وغيره مما يقوله النهاة وذكرها عنه الخالل فيي كتياب السينة    

رْتُمكَ  وَأَنَما اخْتَ * ِإنِّي َأَنما َربُّمَك َفماْخَلْع َنْعَلْيمَك ِإنَّمَك ِبماْلَواِد اْلُمَقمدَِّس ُطموً          * فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى )وذلك كقوله تعال 

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ )وقوله تعال   ( وَإِذْ نَادَ  رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِنيَ)وقوله تعال   (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى

لَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعًَِ فَ)وقوله تعال   ( بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَ ِّ الْعَالَمِنيَ

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ( )هَلْ أَتَاكَ حَدِيلُ مُوسَى)وقوله تعال  ( الْمُبَارَكًَِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَ ُّ الْعَالَمِنيَ

فوقت النداء بقوله فلما وبقوله إذ فعلم أنه كان في وقت مخصوص لم يناداه قبل  ( ًالْمُقَمدَّسِ طُمو  
وَلَقَمدْ خَلَقْنَماكُمْ ثُممَّ    )وقيال تعيال     (وَيَموْمَ يُنَمادِيهِمْ فَيَقُمولُ مَماذَا أَجَبْمتُمُ الْمُرْسَملِنيَ      )ذلك وقوله تعيال    

فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذليك بعيد أن خليق آدم     (لِمآدَمَ فَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَالئِكًَِ اسْمجُدُوا  
 (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَا ٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُمنْ فَيَكُمونُ  )وصوره ال قبل ذلك وقال تعال  

بَمدِيعُ  )وقال تعال    ( وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُمونُ قَوْلُمهُ الْحَمقُّ    وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْفَ بِالْحَقِّ)وقال تعال  

َّمَما أَمْمرُهُ إِذَا أَرَادَ شَميْئاً أَنْ يَقُمولَ لَمهُ      ِإن)وقال تعال   (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْفِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُمولُ لَمهُ كُمنْ فَيَكُمونُ    

  لما يستقبل من الزمان وأن الهعل المضار  لالستقبال وقيال تعيال    وإذا ظر (كُنْ فَيَكُمونُ 
وقيال   (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمبٌ أُجِيمبُ دَعْموَةَ المدَّاعِ إِذَا دَعَمانِ     )وقال تعال   ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكًَِ)

 (ثُمَّ اسْتَوَ  إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَمانٌ )وقال تعال    ( كُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ  اللَّهُ عَمَلَ)تعال  
َلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّمهُ فِمي ظُلَملٍ    ه)وقال تعال   (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْفَ فِي سِتًَِّ أَيَّام)وقال تعال   

وأدوات الشرط تخلص الهعل  ( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَمأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَمًُ أَوْ يَمأْتِيَ رَبُّمكَ    )وقال تعال   ( الْغَمَامِ مِنَ
لالستقبال ومن هذا الباب قوله  صل  اهلل عليه وسلم  من حل  فقال إن شاء اهلل فيإن شياء   

ء عل  ذلك وكذلك ما في الصحيحين من قول فعل وإن شاء ترك رواه أهل السنن واتهق الهقها
النبي  صل  اهلل عليه وسلم  عن سليمان أنه قال ألطوفن الليلة عل  تسعين امرأة تيأتي كيل   

ه صاحبه قل إن شاء اهلل فلم يقل فلم تلد مينهن إال  يامرأة بهارس يقاتل في سبيل اهلل فقال ل
فلو قال إن شاء اهلل لقاتلوا في سيبيل  امرأة جاءت بشق ولد قال النبي  صل  اهلل عليه وسلم 
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قَالَ ال تَخَافَما إِنَّنِمي   )وقال تعال  لموس  وهارن   (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)اهلل فرسانا أجمعين وقال تعال  

( أم حيسمبون أنما ال نسممع سمرهم وممواهم بلمى ورسملنا لمديهم يكتبمون          ) وقال تعال   (مَعَكُمَا أَسْممَعُ وَأَرَ  
الْأَنْبِيَماءَ بِغَيْمرِ حَمقَ وَنَقُمولُ      لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِ ٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ)تعال   وقال 

 ( ذُوقُوا عَذَا َ الْحَرِيقِ

وقيال تعيال     (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَمنَ الْحَمدِيلِ  )وقال تعال   (لُكَ فِي زَوْجِهَاقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِ)وقال تعال  
فأخبر أن طاعته سبب لمحبته ورضاه  (وَمَنْ أَفْدَقُ مِنَ اللَّمهِ حَمدِيثاً  )وقال تعال   (فَبِأَيِّ حَدِيلٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ)

  (ذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَال تَكْفُرُونِفَاذْكُرُونِي أَ)ومعصيته سبب لسخطه واسهه وقال تعال  
وجواب الشرط مع الشرط كالسبب مع مسببه ومثله في الصحيحين عن النبي  صل  اهلل عليه 
وسلم أنه قال من ذكرني في نهسه ذكرته في نهسي ومن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خيير  

ذراعا تقربت إليه باعيا ومين    منهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ )أتاني يمشي أتيته هرولة وقال تعال  

كرها في القرآن العزيز فكثير وأما أفعاله المتعدية إل  المهعول به الحادثة وذ( وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً
 ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)جدا كقوله 

وقوله ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِم اً )وقوله تعال    (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ ) (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ )وقوله تعال  
وقيال تعيال      (أَلَممْ نُهْلِمكِ الْمأَوَّلِنيَ   )وقوليه تعيال     (يُعِيمدُهُ وَهُموَ أَهْموَنُ عَلَيْمهِ    وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُممَّ  )تعال  

لُقُكُمممْ فِممي بُطُممونِ خَلَقَكُمممْ مِممنْ نَفْممسٍ وَاحِممدَةٍ ثُمممَّ جَعَمملَ مِنْهَمما زَوْجَهَمما وَأَنْممزَلَ لَكُمممْ مِممنَ الْأَنْعَممامِ ثَمَانِيَممًَ أَزْوَاجٍ يَخْ  )

وقوليه  ( فُونَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَالثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ال إِلَهَ إِلَّا هُموَ فَمأَنَّى تُ ْمرَ   أُمَّهَاتِكُمْ خَ
ومثل هذا كثير في القرآن واالحتجاج به ظاهر علي  قيول   ( أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا)تعال  

الذين يجعلون الخلق غير المخلوق وهو الصواب فإن الذين يقوليون الخليق هيو     الجمهور
 .المخلوق قولهم فاسد 

وقد بينا فساده في غير هذا الموضع وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قيدم  
المخلوق وإن كان محدثا احتاج إل  خلق آخر فيلزم التسلسل وإن كان قائما به فيكون محيال  

لحوادث وقد أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب بين فساد قيولهم وطائهية منعيت قيدم     ل
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المخلوق كاإلرادة فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد وطائهة منعت قيامه به وقاليت ال  
يقوم به الخلق فال يكون محال للحوادث فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق وال يقوم بيه فيالن   

غير المخلوق وال يقوم به أول  وطائهة قالت ال نسلم أنه إذا افتقر المخليوق   يجوز أن يكون
المنهصل إل  خلق أن يهتقر ما يقوم به من الخلق إل  خلق آخير بيل يكتهيي فييه القيدرة      
والمشيئة فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يباينه بمجرد القدرة والمشييئة فوجيود مياال    

هؤالء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به وطائهة منعت امتنا  يباينه بها أول  بالجواز و
التسلسل في اآلثار واألفعال وقالت إنما يمتنع في الهاعلين ال في الهعل كما قد بسط في موضع 

 .آخر
وأما األحاديث الدالة عل  هذا األصل التي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها عن النبيي   

فأكثر من أن يحصيها واحد كقوله في الحديث المتهق عل  صحته عين   صل  اهلل عليه وسلم 
زيد بن خالد قال صل  بنا رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم  صالة بالحديبية عل  أثر سيماء  
كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكيافر بيي   

فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنيوء كيذا   فمن قال مطرنا بهضل اهلل ورحمته 
 وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب  

وفي الصحيحين في حديث الشهاعة يقول كل من أول  العزم من الرسل مع آدم إن ربيي قيد   
غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثليه وقوليه فيي الحيديث     

حي سمع أهل السماء كجر السلسلة عل  الصهوان وقوله في الحديث الصحيح إذا تكلم اهلل بالو
الصحيح إن اهلل يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث أن ال يتكلموا في الصالة وقوله  صيل   
اهلل عليه وسلم في حديث التجلي المتهق عل  صحته من غير وجه ويقولون هذا مكاننا حتي   

يهم اهلل في صورته التي يعرفون وقوليه فيي الحيديث    يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأت
المتهق عليه هلل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من من أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها 
طعامه وشرابه فنام تحت شجرة ينتظر الموت فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعاميه وشيرابه   

 .فاهلل أشد فرحة بتوبة عبده من فرح هذا براحلته 
وقوله في الحديث الصحيح يضحك اهلل إل  رجلين يقتل أحدهما اآلخر كالهميا ييدخل الجنية    
وقوله في حديث الرجل هو آخر من يدخل الجنة وهو حديث أبي هريرة الذي يقيول اهلل فييه   
أولست قد أعطيت العهود والمواثيق أن ال تسأل غير الذي أعطيت فيقول ييا رب ال تجعلنيي   
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 منه ثم يأذن له في دخول الجنة وفي حديث ابن مسعود وهو حيديث  أشق  خلقك فيضحك اهلل
آخر قال النبي  صل  اهلل عليه وسلم  فيقول اهلل يا ابن آدم أترض  أن أعطيك الدنيا ومثلهيا  
معها فيقول أي رب أتستهزىء بي وأنت رب العالمين وضحك رسول اهلل  صيل  اهلل علييه   

الوا لم ضحكت فقال من ضحك رب العالمين حين قيال  وسلم  فقال أال تسألوني مما ضحكت فق
أتستهزىء بي وأنت رب العالمين فيقول إني ال أستهزىء بك ولكني عل  ما أشاء قادر وفيي  
حديث أبي رزين عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  قال ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضيحك  

ال نعم قال لن نعدم من رب يضيحك  يعلم أن فرحكم قريب فقال له أبو رزين أو يضحك الرب ق
خيرا وفي الحديث الصحيح يقول اهلل تعال  قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصهين فنصيهها  
لي ونصهها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد هلل رب العالمين قال اهلل حمدني عبدي 

يوم اليدين قيال اهلل مجيدني    فإذا قال الرحمن الرحيم قال اهلل أثن  علي عبدي فإذا قال مالك 
عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال اهلل عز وجل هذه اآلية بيني وبين عبدي نصيهين  
ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيير المغضيوب   

 .  عليهم وال الضالين قال اهلل هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل 
اهلل عليه وسلم  في الحديث الصحيح المتهق عليه ينزل ربنا كل ليلة إل  سيماء   وقوله  صل 

الدنيا حين يبق  ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسيألني فأعطييه مين    
يستغهرني فأغهر له حت  يطلع الهجر وقوله في الحديث الصحيح حديث األنصاري الذي أضا  

ه فلما أصبح الرجل وغدا عل  النبي  صل  اهلل عليه وسلم  فقال رجال وآثره عل  نهسه وأهل
لقد ضحك اهلل الليلة أو قال عجب من فعالكما أو قال من أفعالكما الليلية وأنيزل اهلل تعيال      

(  ً وفي الصحيح عنه  صل  اهلل عليه وسلم أنيه قيال    (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِممْ خَ َافَم
يا حلوة خضرة وإن اهلل مستخلهكم فيها لينظر كي  تعملون فاتقوا الدنيا واتقيوا النسياء   الدن

وفي الصحيح عنه أنه قال إن اهلل ال ينظر إل  صورتكم وأموالكم وإنما ينظير إلي  قليوبكم    
وأعمالكم وفي الصحيحين عن أبي واقد الليثي أن رسول اهلل  صل  اهلل علييه وسيلم  كيان    

إذا جاءه ثالثة نهر فأما رجل فرأى في الحلقة فرجة فجلس فيها وأما رجل  قاعدا في أصحابه
فجلس خلههم وأما رجل فانطلق فقال النبي  صل  اهلل عليه وسلم  أال أخبركم عن هؤالء النهر 
أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى إل  اهلل فآواه اهلل وأما الرجل الذي جليس فيي   

ح  اهلل منه وأما الرجل الذي انطلق فأعرض أعرض اهلل عنه وفي خل  الحلقة فاستح  فاست
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صحيح البخاري عنه  صل  اهلل عليه وسلم  أنه قال يقول اهلل تعال  من عادى لي ولييا فقيد   
بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه وال يزال عبدي يتقرب إلي 

ت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وييده التيي   بالنوافل حت  أحبه فإذا أحببته كن
يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني 
ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعلة ترددي عن قبض نهس عبدي 

 .المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وال بد له منه 
لصحيحين عن البراءء عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  أنه قال األنصار ال يحيبهم إال  وفي ا

مؤمن وال يبغضهم إال منافق من أحبهم أحبه اهلل ومن أبغضهم أبغضه اهلل وفيي الصيحيحين   
عن عبادة عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  أنه قال من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقياءه ومين   

ره اهلل لقاءه فقالت عائشة إنا لنكره الموت قال لييس ذاك ولكين الميؤمن إذا    كره لقاء اهلل ك
حضره الموت يبشر برضوان اهلل وكرامته فإذا بشر بذلك أحب لقاء اهلل وأحب اهلل لقياءه وإن  
الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب اهلل وسخطه فكيره لقياء اهلل وكيره اهلل لقياءه وفيي      

زل علينا ثم كان من المنسوخ أبلغوا قومنا إنا لقينا ربنا فرضيي  الصحيحين عن أنس قالوا أن
عنا وأرضانا وفي حديث عمر بن مالك الرواسي قال أتيت النبي  صل  اهلل عليه وسلم فقليت  
يا رسول اهلل أرض عني قال فاعرض عني فقلت يا رسول اهلل إن الرب ليرض  فارض عنيي  

قال رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم  اشتد فرضي عني وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال 
غضب اهلل عل  قوم فعلوا برسول اهلل وهو حينئذ يشير إل  رباعيته وقال اشيتد غضيب اهلل   

 .عل  رجل يقتله رسول اهلل في سبيل اهلل 
وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صل  اهلل عليه وسلم  كان يقول في سجوده اللهم إني 

ك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أعوذ برضاك من سخط
أثنيت عل  نهسك وفي الصحيحين عن النبي صل  اهلل عليه وسلم  أنه قيال لميا قضي  اهلل    
الخلق كتب في كتاب فهو موضو  عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي وفيي روايية   

هلل صل  اهلل عليه وسيلم  يتعياقبون   سبقت وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول ا
فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون في صالة الهجر وفي صالة العصر ثيم يعيرج   
الذين باتوا فيكم إل  ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم كي  تركتم عبادي قالوا أتيناهم وهم يصلون 

أنهما شهدا عل  رسول  وتركناهم وهم يصلون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد
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اهلل  صل  اهلل عليه وسلم  أنه قال ما جلس قوم يذكرون اهلل إال حهت بهم المالئكة وغشييتهم  
الرحمة وذكرهم اهلل فيمن عنده وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي  صيل  اهلل علييه   

ليوك األرض  وسلم  قال يقبض اهلل األرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أيين م 
وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي صل  اهلل عليه وسلم  أنه قال ما منكم من أحيد  
إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب وال ترجمان فينظر أيمن منه فال ييرى إال ميا قدميه    
وينظر أشأم منه فال يرى إال شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن اسيتطا  مينكم أن   

 .قي النار ولو بشق تمرة فليهعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة  يت
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم أنه قال إن هلل مالئكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل تنادوا هلموا إل  حاجتكم 

اء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبيادي  قال فيحهونهم بأجنحتهم إل  السم
قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قيال فيقوليون ال   
واهلل ما رأوك قال فيقول وكي  لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد ليك  

لونني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسأ
يقولون ال واهلل يا رب ما رأوها قال يقول فكي  لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهيم رأوهيا   
كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون مين  

 يا رب ما رأوها قال يقول فكي  لو رأوها قيال  النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون ال واهلل
يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غهرت لهم 
قال يقول ملك من المالئكة فيهم فالن ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء ال يشق  بهم 

 .جليسهم 
ي صل  اهلل عليه وسلم  أنه قال ليدنو أحدكم من ربيه  وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النب

حت  ليقهه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقرره ثم يقول قد سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغهر لك اليوم ثم يعط  كتاب حسناته وهو قوله تعال  هاؤم اقيرؤا كتابييه وأميا    

وا عل  ربهم أال لعنة اهلل عل  الظالمين فأخبر  صل  الكافر والمنافق فينادون هؤالء الذين كذب
اهلل عليه وسلم أنه سبحانه يقول قوال ثم يقول العبد ثم يقول الرب تعال  قيوال آخير وهيذا    
األصل العظيم دلت عليه الكتب المنزلة من اهلل القرآن والتوراة واإلنجيل وكان علييه سيل    

 أكابرهم من جميع الطوائ  حت  من الهالسهةاألئمة وأئمتها بل وعليه جماهير العقالء و
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 : فصل
وأما قوله والدليل عل  كونه متكلما أنه آمر وناه ألنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهييه وال  
معن  لكونه متكلما إال ذلك فنقول السل  واألئمة وغيرهم لهم في إثبات كونه متكلما طريقيان  

أخرى كما يوجد مثل ذلك في كالم اإلمام أحمد وغييره  فإنهم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل 
من األئمة وفي كالم متكلمة الصهاتية كعبد العزيز المكي وأبي محمد بن كالب وأبي عبيد اهلل  
بن كرام وأبي الحسن األشعري ونحوهم والطرق التي أظهروها من العقليات قيد دل القيرآن   

عقلية التي يثبت بها سيائر قواعيد العقائيد    عليها وأرشد إليها كما دل القرآن عل  الطرق ال
المسماة بأصول الدين لكن الدليل قد تتنو  عباراته وتراكيبه فإنه تيارة يركيب علي  وجيه     
الشمول المنقسم إل  قياس تداخل وقياس تالزم وقياس تعاند الذي يسم  بالحملي والشيرطي  

مهيد لليقيين بيأن يجعيل    المتصل والشرطي المنهصل وتارة يركب عل  وجه قياس التمثيل ال
المشترك بين األصل والهر  الذي يسم  في قياس التمثيل المناط والوص  والعلة والمشترك 
والجامع ونحو ذلك من العبارات هو الحد األوسط في قياس الشمول فإذا قال نياظم القيياس   

ا عليه فهذا األول نبيذ الحبوب المسكر حرام قياسا عل  خمر العنب ألنه خمر فكان حراما قياس
كمال في نظم قياس الشمول هذا خمر وكل خمر حرام أو فيه الشدة المطربة وما فيه الشيدة  
المطربة فهو حرام وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت به كون المشترك علة الحكم وبهذا 
 تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول فأما ما يقوليه طائهية مين   
النظار من أن قياس الشمول هو الذي يهيد اليقين دون التمثيل فهذا ال يصح إال بحسب المواد 
بأن يوجد ذلك في مادة يقينية وهذا في مادة ظنية وحينئذ فقد يقال بل ذلك يهيد اليقيين دون  
هذا وسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الظنيات واسيتعمال الشيمول فيي    

 .يات عندهم فظنوا هذا من صورة القياس وليس األمر كذلك بل هو من المادة  اليقين
وقد بسط الكالم عل  هذا في مواضع غير هذا الموضع كالرد عل  الغالطين في النطق وغيير  
ذلك ثم القياس تارة تعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار األولويية وتيارة يعتبير فييه     

ياس األول  وهو إن كان قد يجعل نوعيا مين قيياس الشيمول     األولوية فيؤل  عل  وجه ق
والتمثيل فله خاصة يمتاز بها عن سائر األنوا  وهو أن يكون الحكم المطلوب أول  بيالثبوت  
من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه وهذا النمط هو الذي كان السل  واألئمة كاإلميام  

العقلي في أمر الربوبية وهو اليذي جياء بيه    أحمد وغيره من السل  يسلكونه من القياس 
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القرآن وذلك أن اهلل سبحانه ال يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس الشمول الذي تسيتوي  
أفراده وال تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم األصل والهر  فإن اهلل تعال  ليس كمثله 

فعاله ولكن يسلك في شأنه قياس شيء ال في نهسه المذكورة بأسمائه وال في صهاته وال في أ
األول  كما قال وهلل المثل األعل  فإنه من المعلوم أن كل كمال ونعت ممدوح لنهسه ال نقيص  
فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة فالرب الخالق الصمد القيوم القيديم الواجيب   

وقيات المحدثية   الوجود بنهسه هو أول  به وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض المخل
الممكنة فالرب الخالق القدوس السالم القديم الواجب وجوده بنهسه هو أول  بأن ينيزه عنيه       

له عيدال ونيدا وميثال     وأما إذا سلك مسلك المشبهين هلل يخلقه المشركين به الذين يجعلون
مين  قيسوون بينه وبين غيره في األمور كما يهعله أهل الضالل من أهل الهلسيهة والكيالم   

المعتزلة وغيرهم فإن ذلك يكون قوال باطال من وجوده منها أن تلك القضية الكلية التي تعميه  
وغيره قد ال يمكنهما إثباتها عامة إال بمجرد قياس التمثيل وقياس التمثيل إن أفاد اليقين فيي  

 .غير هذا الموضع فهي هذا الموضع قد ال يهيد الظن للعلم بانتهاء الهارق 
إذا حكموا عل  القدر المشترك الذي هو الحد األوسط بحكم يتناوليه والمخلوقيات   ومنها أنهم 

كانوا بين أمرين إما أن يجعلوه كالمخلوقات أو يجعلوا المخلوقات مثله فينتقض عليهم طيرد  
 .الدليل فيبطل 

ومثال ذلك إذا قال الهيلسو  إن الواحد ال يصدر عنه إال واحد وهو واحد فال يصدر عنيه إال  
حد فإنه يحتاج أن يعلم أوال قوله الواحد ال يصدر عنه إال واحد فإن هذه قضية كليية وكيل   وا

قياس شمولي فال بد فيه من قضية كلية وعلله بأن كل واحد ال يصدر عنه إال واحيد إميا أن   
يكون باستقراء اآلحاد وإما بقياس بعضها إل  بعض وهذا استقراء ناقص وهذا تمثيل وهميا  

ن اليقين فإن قال أعلم بالبديهة أن الواحد ال يصدر عنه إال واحد كان هذا مكابرة عنده ال يهيدا
لعقله فإن العلوم الكلية المطابقة لألمور الخارجية ليست مغروزة في الهطرة ابتداء بدون العلم 
بأمور معينة منها لكن لكثرة العلم باألمور المعينة الجزئية يجرد العقل الكليات فتبق  القضيية  

لعامة ثابتة في العقل ال تحتاج إل  شواهد وأمثلة جزئية إال أن يكون علم تلك القضية العقلية ا
 .من تركيب قضايا أخر 

وقوله الواحد ال يصدر عنه إال واحد ليس من هذا وال من هذا ثم إذا قصيور مهيردات هيذه    
وله الواحد إن عن  القضية علم يقينا أنه ليس عنده منها علم بل علم أن الواقع خالفها فإن ق



 (45) 

به الواحد الذي ال يعلم منه أمر إن ليس أحدهما اآلخر فليس في الوجود واحد بهذا االعتبيار  
له عنايية وأمثيال هيذه     فإنه يعلم أن واجب الوجود موجود وأنه عاقل ومعقول وعقل وإن

هيو  المعاني التي ليس أحدها هو اآلخر فإن الوجوب ليس هو الوجود وال الوجوب والوجود 
العاقل وال العاقل هو المعقول وال العاقل والمعقول هو ذو العناية وإن قال هذه كلهيا سيلوب   
وإضافات محضة كان مكابرا لعقله فإن كون الشيء يعقل ليس هو كونه يعقل وال كونه عالما 
مجرد نسبة محضة إل  المعلوم كاألمور اإلضافية التي ال يتغير بها حال المضيا  كالتييامن   

اسر فإنه من المعلوم أن كون الشيء متيامنا أو متياسرا عنك ال يختل  بيه حاليك فيي    والتي
 .الموضعين 

وأما كون الشيء عالما فيخال  كونه غير عالم كما أن كونه محبا يخال  كونه غيير محيب   
وكونه قادرا يخال  كونه غير قادر ومن جعل الشيء حال كونه عالما وحال كونه غير عيالم  

اب في فهو عقله وهذا من أعظم السهسطة وكذلك من جعل كونه ذا عناية هو سواء فهو مص
مجرد كونه عاقال فإن هذا من أعظم السهسطة والعقل الصريح يعلم أن كون الشييء عالميا   
ليس هو مجرد كونه مريدا وال مجرد كونه مريدا هو مجرد كونه عالما ولو قيل إن أحيدهما  

ن الملزوم هو الالزم وإذا قيل في أي موجيود فيرض أن   يستلزم اآلخر فالتالزم ال يوجب كو
علمه هو إرادته وإرادته هي حياته وأن ذلك هو وجوده كان فساد هذا من أبين األميور فيي   
العقل كما إذا قيل إن هذه التهاحة طعمها هو مجرد لونها ولونها هو مجرد ريحها وريحها هو 

 .مجرد شكلها وشكلها هو عين ذاتها 
من تصوره من الناس وفهمه حت  الصبيان المميزين علم أن قائليه مين أضيل     فهذا الكالم

الناس وأجهلهم فهذا الواحد الذي يصهونه يمتنع في الموجود الواجب فهو فيي غييره أشيد    
امتناعا ولهذا يؤول بهم األمر إل  أن يجعلوه وجودا مطلقا بشرط اإلطالق كما يجعله المعتزلة 

هما مما يعلم بصريح العقل انتهاء ثبوته في الخارج بل المطلق ال ذاتا مجردا من الصهات وكال
بشرط يمتنع ثبوته في الخارج وهم يجعلون موضو  العلم اإللهي هذا الموجود المنقسم إلي   
واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول ويجعلون هذا هو الهلسيهة األولي  والحكمية    

ا سمي جنسا أو لم تسم جنسا ال توجيد فيي   العظم  ولم يعلموا أن الكليات المقسومة سواء
الخارج كلية فليس في الخارج الحيوان المنقسم إل  ناطق وأعجم وال الوجود المنقسيم إلي    
جوهر وعرض بل كل حيوان يوجد في الخارج فهو من هذا القسم وكل موجيود يوجيد فيي    
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 بشرط اإلطيالق  الخارج فهو إما قائم بغيره وهو المقسوم الصادق عل  أقسامه فهو مطلق ال
فإنه لو شرط فيه اإلطالق لم يصدق عل  المعينات فإن المعين ليس مطلقا بشرط اإلطالق فإنه 
لو شرط فيه اإلطالق لم يصدق عل  المعينات فإن المعين ليس مطلقا بشرط اإلطالق فإذا كان 

الق وال المطلق ال بشرط اإلطالق ال يوجد في الخارج فال يوجد فيه حيوان مطلق بشرط اإلطي 
إنسان مطلق بشرط اإلطالق وهذا بين لجميع العقالء ثم قالوا في الموجود الواجب الوجود إنه 
وجود مطلق بشرط اإلطالق وقد علم بصريح العقل أن الوجود المطلق بشرط اإلطالق ال يكون 
 في الخارج وإنما هو أمر يقدر في العقل ال حقيقة له في الخارج عن الذهن وال ثبوت له فيي 
نهس األمر وهذا عين التعطيل للموجود الواجب الذي شهد به الوجود من حيث هو وجود فإن 
الوجود من حيث هو وجود يشهد بوجود واجب الوجود كما قال ابن سينا وغيره وأصابوا في 
ذلك فإنه ال ريب أن ثم وجودا وأنه إما واجب وإما ممكن والممكن ال بد له من واجب فثبيت  

 .لوجود من موجود واجب أنه ال بد في ا
فهذا البيان الذي ذكروه في إثبات واجب الوجود حق واضح مبين لكنهم زعموا مع ذلك أنيه  
وجود مطلق بشرط اإلطالق ال يتعين وال يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات بل 
ي حقيقته وجود محض مطلق بشرط نهي جميع القيود والمعينات والمخصصات وهم يعلمون ف

المنطق وكل عاقل تصور هذا الكالم أن هذا ال حقيقة له وال وجود له إال فيي اليذهن ال فيي    
الخارج فصار الموجود الواجب الذي يشهد به الوجود في الخارج ال يوجد إال في الذهن وهذا 
من أبين التناقض واالضطراب والجمع بين النقيضين حيث جعلوه بموجيب البرهيان الحيق    

رج وبموجب سلب الصهات هو التوحيد الذي تخيلوه معيدوما فيي الخيارج    موجودا في الخا
فصار قولهم مستلزما لوجوده وعدمه وكذلك قول من سلك سبيلهم مين القرامطية الباطنيية    
كأصحاب رسائل إخوان الصها وأمثالهم من االتحادية أهل وحدة الوجود كابن سيبعين وابين   

ل الكالم كالمعتزلة وغيرهم بل وسبيل سائر من عربي ونحوهما بل وسبيل نهاة الصهات من أه
نه  شيئا من الصهات فإن الزم كالمه تعطيله ونهيه مع إقراره بثبوته فيكيون جامعيا بيين    

 .النقيضين وهذا مبسوط في غير هذا الموضع  
وإنما المقصود هنا التنبيه عل  مثال أقيستهم الهاسدة التي يجعلونها براهين فيما خالهوا فييه  

ثم إذا تبين أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الخارج قيل لمن قال الواحد ال يصدر عنه  الحق
إال واحد ما معن  الصدور أنت ال تعني به حدوثه عنه وال فعله له بمشيئته وقدرته فعال يسبق 
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به الهاعل مهعوله وإنما تعن  به لزومه له ووجوبه به ونحن ال نتصور في الموجودات شييئا  
وحده شيء منهصل عنه كان الزما له قبل هذا الوجه بل ما لزمه وحده كان صيهة   صدر عنه

له إما أن يكون الالزم للملزوم وحده شيئا منهصال عنه فهذا بيان غير معقول ومعرو  فهيذا  
 .الصدور الذي ذكرته غير معرو  

ل ما يتصور فقولك في هذه القضية الكلية للواحد ال يصدر عنه إال واحد يقتضي الحكم عل  ك
أنه واحد بأنه ال يصدر عنه إال واحد فإذا لم يتصور هذا الصدور وال يعلم صدق هذا السيلب  

 .في صورة معينة من صور هذه القضية الكلية فمن أين تعلم هذه القضية الكلية  
وإذا استدلوا عل  ذلك بالنار التي ال يصدر عنها إال اإلحراق وبسائر األجسام البسيطة كالماء 

و بالشمس التي يصدر عنها الشعا  لم يكن شيء من هذه المعينات داخال في قضيتهم الكلية أ
فإن اإلحراق ال يصدر عن النار وحدها بل ال بد من محل قابل لإلحراق ولهذا ال يصدر عنهيا  
اإلحراق في السمندل والياقوت ونحوهما من األجسام التي ال تقبل اإلحراق وكذلك المبردات ثم 

حراق له موانع تمنعه فهو موقو  عل  ثبوت شروط وانتهاء موانع غير النار فلم يصر إن اإل
 .صادرا عن النار بالمعن  الذي أرادوه بالحجة وهو لزومه لذات النار بحيث ال ينهك عنها 

وإنما يعقل هذا اللزوم في صهات الملزوم كاستدارة الشمس والضوء القائم بها ونحو ذلك فإن 
هارق ذاتها بخال  الضوء القائم بما يقابلها من األجسام وهو الشعا  المينعكس  هذا الزم ال ي

عل  األجسام المسطحة كاألرض والقائمة كأشخاص الجبال والحيوان والنبات والحيطان فيإن  
ذا ليس الزما لذات الشمس بل هو موقو  عل  وجود هذه الحال التي يقيوم بهيا هيذا    يه

 .العرض  
بالحجب كالسحاب الكثي  والكسو  وغير ذلك وهذا الشعا  كالظيل  وهو أيضا ممنو  عنها 

يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الحجاب فيوجد تارة ويعدم أخرى ولهذا يوجد اللييل  
تارة والنهار أخرى فهذا بيان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أمير ال يعقيل فيي    

عامة وأما إذا قدروا واحدا يهرضونه في أنهسهم  الخارج أصال فضال عن أن يكون قضية كلية
وصدورا يهرضونه في أنهسهم فال ريب أن هذا مالزمة حكم يكون في أنهسهم لكن ال يعلم أنه 
مطابق للخارج حت  يعلم أن هذا الواجب الوجود هو هذا الواحد وأن ابداعه للعالم هيو هيذا   

 .الصدور ولو علموا ذلك لم يحتاجوا إل  هذا القياس 
فهذا القياس ال يهيدهم شيئا إذ مطلوبه علم معين بقضية كلية وتلك القضية ال مرد لها أصيال  
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إال ما يدعونه في ذلك المعين فهم إن علموا ثبوت الحكم لذلك المعين بدون تلك القضيية ليم   
د يحتاجوا إليها وإن لم يعلموا ثبوت الحكم للمعين بدون تلك لم يعلم صدق القضية عليه فال يهي

بل إذا عورضوا بنقيض ما قالوه كان أبين في القياس فيقال لهم ليس في الوجود واحد يصدر 
عنه واحد بل كل صادر في الوجود فهو عن اثنين فصاعدا فال حادث عن المخلوقات إال عين  
أصلين كالولد بين أبوين والتسخين والتدبير واإلحراق واإلغراق وغير ذلك ال بد فيه من اثنين 

  المنبسط ال بد فيه من اثنين فإذا لم يكن في الوجود واحد ال يصدر عنه واحيد كيان   والشعا
قول القائل ليس كل واحد ال يصدر عنه إال واحد أصح في العقل والقياس من قولهم بل لو قال 
الواحد الذي ذكروه ال يصدر عنه شيء أصال لكان قوله أصح في العقل والقياس من قيولهم  

واحد الذي ذكروه ال يصدر عنه شيء إال مع غيره لكان قوله أصح من قولهم وكذلك إذا قيل ال
 . وذلك يقتضي أن يكون للرب شريك وولد إذ مقصودهم

 81: ص 0: العقيدة األصههانية ج
بالصدور هو لزومه إياه وهذا هو التوليد العقلي وحقيقة قولهم إن العقول والنهيوس متوليدة   

القول بالتولد والمتولد عنه فاستطرد شيخ اإلسيالم كالمهيم    عنه وقولهم بالعلة والمعلول هو
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُممْ وَخَرَقُموا لَمهُ بَمنِنيَ وَبَنَماتٍ بِغَيْمرِ       )إل  أن قال فإنه يحتاج أن يعلم أوال أنهم 

اتِ وَالْأَرْفِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فَاحِبًٌَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بَدِيعُ السَّمَاوَ* عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَ ِفُونَ 

َذِلُكُم اللَّمُه َربُُّكمْم ال ِإَلمَه ِإلَّما ُهمَو َخماِلُق ُكملِّ َشمْيٍء َفاْعُبمُدوُه َوُهمَو َعَلمى ُكملِّ َشمْيٍء              * وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 .( ُهُ الْأَبْ َارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْ َارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِ ال تُدْرِكُ* وَكِيلٌ 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا أن قول هؤالء أفسد من قول مشركي العرب الذين 
قالوا إن المالئكة بنات اهلل وقالوا إن آلهتنا تشهع لنا فإن أولئك كانوا يقولون أن الرب فاعيل  

المالئكة مخلوقون له ولكن ضلوا في بعض ما وصهوه كما ضلت النصارى في بعض مختار و
ما ذكروه وأما هؤالء أعظم ضالال من اليهود والنصارى ومشركي العرب فإنهم في الحقيقة ال 
يجعلون الرب تعال  خالقا لشيء وال يهعل فعال بمشيئته واختياره وال يجعلون المالئكة عبياده  

ول هو رب كل ما سوى اهلل والشهاعة عندهم ليست سؤاال من اهلل تعيال   بل يجعلون العقل األ
من الشافع بل توجه إل  الشافع حت  يهيض منه عل  المستشهع ما ليس هلل وال للشيافع بيه   

 .علم عندهم وال يحصل بقدرته وال مشيئته  
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قيران عليهيا   والمقصود هنا التنبيه عل  أن طرق السل  واألئمة الموافقة للطرق التي دل ال
وأرشد إليها هي أكمل الطرق وأصحها وأكثر الناس صوابا في العقليات أقربهم إليهم كميا أن  
أكثرهم صوابا في السمعيات أقربهم إليهم إذ العقل الصريح ال يخال  السيمع الصيحيح بيل    

وَال )وقال تعال   (لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُموَ الْحَمق   وَيَرَ  الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِ)يصدقه ويوافقه كما قال تعال  

ولهذا كان المتكلمة الصهاتية كابن كالب واألشعري وابين   (ًيَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَمنَ تَفْسِم ا  
 كرام خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المعتزلة والمعتزلة خيرا وأصح طريقيا 
في العقليات والسمعيات من المتهلسهة وإن كان في قول كل من هؤالء ما ينكير علييه وميا    
خال  فيه العقل والسمع ولكن من كان أكثر صوابا وأقوم قيال كان أحق بأن يقدم عل  من هو 

قالت عائشة أمرنا رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم أن ننزل النياس  ،  دونه تنزيال وتهصيال 
يَا أَيُّهَما الَّمذِينَ   )هذا من القسط الذي أمر اهلل به وأنزل به كتبه وبعث به رسوله قال تعال  منازلهم و

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَما مَعَهُممُ الْكِتَما َ وَالْمِيمزَانَ     )وقال تعال   (آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِنيَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

 . (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
والمقصود هنا التنبيه عل  طرق الناس في إثبات كون اهلل متكلما تنبيها مختصرا بحسب ميا  
يحتمله جواب هذا السؤال والطرق نوعان سمعية وعقلية وإن كانت العقلية هي أيضا شرعية 

ودعا إليها لكن صاحب هذا سمعية باعتبار أن السمع دل عليها وأرشد إليها وأن الشر  أحبها 
المختصر إنما سلك طريقا سمعية اتباعا لمتبوعه أبي عبد اهلل بن الخطيب وهذه الطرق مبنية 

 :عل  مقدمتين  
أنه آمر ناه ومن كان كذلك فهو متكلم والمقدمة األول  مدلول عليها بيأن الرسيل    : إحداهما

نوعان إنشاء وإخبار واإلنشاء أمير   بلغوا أمره ونهيه وكل من المقدمتين واضحة فإن الكالم
 .ونهي وإباحة فإذا ثبت له نو  من أنوا  الكالم ثبت مطلق الكالم فثبت أنه متكلم 

فقد علم باالضطرار من دين جميع الرسل أنهم يخبرون عن اهلل بأنه أمر بكذا ونه   : الثانية
 متكلما هو جحيد لميا   عن كذا فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كالم اهلل تعال  وجحد كون اهلل

بلغت عنه الرسل من األمر والنهي فإن قيل فما الهرق بين هذه الطرق وبين الطرق التي أثبت 
بها السمع والبصر وهو السمع وقيل هناك أثبت السمع والبصر بنهس اإلخبار المنهصل مثيل  

من غير تعيين نص حيث قيال   وهنا أثبت تكلمه بمجرد إرسال الرسل  (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَ ِم ُ )قوله  
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علمنا أن اهلل أرسل رسله بتبليغ أمره ونهيه ولم يتعرض ألخبار السمع بأنه متكلم فإن قيل إذا 
أثبت المثبت تكلمه بالسمع وجب أن يكون السمع قد علمت صحته قبل العلم بكونه متكلما لكن 

ن اإلشراك به مثال فيإن ليم   الرسول إذا قال إن اهلل أرسلني إليكم يأمركم بتوحيده وينهاكم ع
يعلموا قبل ذلك جوار كونه متكلما لم يعلموا إمكان إرساله فال ثبت السمع قيل الجيواب مين   

 :وجهين أحدهما
أن ما علم بالسمع وقوعه يكهي فيه اإلمكان الذهني وهو كونه غير معلوم االمتنا  بيل كيل   

ه الصدق ممكنا لم يجز التكيذيب  مخبر أخبرنا بخبر ولم نعلم كذبه جوزنا صدقه ومت  كان في
بل أمكن أن يقام الدليل الدال عل  صدقه ووجوب تصديقه فيحب تصديقه وهذا الموضع يغليط  
فيه كثير من النظار فيظنون أنه يحتاج فيما يطلب الدليل عل  وقوعه أو فيما قام الدليل علي   

سل صلوات اهلل عليهم تخبير  وجوده العلم بإمكانه قبل ذلك وإنما يجب أن ال يعلم امتناعه فالر
بمجارات العقول وماال تعرفه العقول أو ما تعجز عن معر  فما علم العقل إمكانه ولم يعلم هل 
يكون أم ال يكون تخبر الرسل بوقوعه أم عدم وقوعه وما لم يعلم بالعقل إمكانه وال امتناعيه  

ال تخبر الرسل بوجوده وال  تخبر الرسل أيضا إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانه ولكن
إمكانه وما علم عدمه ال تخبر بوجوده فال تأتي الرسل صلوات اهلل عليهم بما يعليم نقيضيه   

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوالً مِنْكُمْ يَتْلُمو عَلَميْكُمْ   )ولكن قد تأتي بما لم يكن يعلم كما قال تعال   

 ( .الْكِتَا َ وَالْحِكْمًََ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
وكذلك الوحي النازل عل  األنبياء يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ال يأتيهم بما يعلمون خالفه قال 

لُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإلَّا َأنمهلَسيُهْم  َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َوَرْحَمتلُه َلَهمَّتم َطاِئَهٌة ِمنمُهْم َأْن ُيِض)تعال  
اَن َفْضيُل  َوَما َيُضركوَنَك ِمْن َشْيٍء َوَأنمَزَل اللَُّه َعَلْيَك المِكَتاَب َوالمِحكمَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتكلْن َتْعَلُم َوَك

 . (اللَِّه َعَلْيَك َعِظيما 
نظر العقل فإنه إذا عر  أنه حي عليم قيدير  الوجه الثاني أن يقال إمكان التكلم معلوم بأدن  

علم أنه يمكن أن يكون متكلما فإن الكالم من الصهات المشروطه بالحياة والصهات المشروطة 
بالحياة إنما تمتنع عليه سبحانه ما يمتنع منها كالنوم واألكل والشرب لتضمنها نقصيا ينيزه   

ن صهات الكمال ونبين ميا يسيتحيل   عنه وليس في الكالم نقص بل سنبين إن شاء اهلل أنه م
إتصافه به فهذا تقرير ما ذكره ويمكن أن يسلك في ذلك طريقا أعم مما ذكيره فإنيه اسيتدل    
باألمر والنهي خاصة والتحقيق أن الخبر يدل أيضا عل  أنه متكلم كما أن األمر يدل عل  ذلك 
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وإميا عين مخلوقاتيه    والرسل يبلغون عنه تارة واألمر والنه  وتارة الخبر إما عن نهسيه  
فيبلغون خبره عن نهسه بأسمائه وصهاته وخبره عن مخلوقاته بالقصص كما يبلغون الخبير  
عن مالئكته وأنبيائه ومن تقدم من األمم المؤمنين والمكذبين ويبلغون خبره عما يكيون فيي   

غه مين  القيامة من الثواب والعقاب والوعد والوعيد بل ما تبلغه الرسل من خبره أكثر مما تبل
أمره والخبر في القرآن أكثر من األمر وإذا قيل ال معن  لكونه متكلما إال أنيه مخبير منبيئ    
والتحقيق أن يقال لزم من كونه آمرا ناهيا أن يكون متكلما ويلزم من كونه مخبيرا منبئيا أن   

 .يكون متكلما  
نظر فإن المتكلم يكيون   وأما قول القائل ال معن  لكونه متكلما إال أنه آمر ناه وإنه مخبر فهيه

تارة آمرا وتارة مخبرا وهو في حالة كونه مخبرا متكلم وإن لم يكن آمرا وفيي حيال آميرا    
متكلم وإن لم يكن مخبرا سواء قدر إمكان انهكاك أحدهما عن اآلخر أو قدر تالزمهما في حق 

 .بعض المتكلمين  
المقصود به إثبات كونه متكلما علي   ولقائل أن يقول هذا الذي ذكره قليل الهائدة فإنه إن كان 

من يقر بالرسل فجميع هؤالء يقرون بأنه متكلم إذ ال يمكن أحدا ممين ييؤمن بيالتوراة أو    
اإلنجيل أو القرآن أن ينكر أن اهلل تكلم وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك وأهل المليل مطبقيون   

ر المسألة تقريير لهيذا   عل  ذلك وإن كان مقصوده إثبات ذلك عل  من ال يقر بالرسل فتقري
فحاصله أن ما ذكره من كونه متكلما هو حقيقة أن الرسل صادقون فيما أخبروا عنه فإذا أثبت 
ذلك بصدق الرسل كان إثباتا للشيء بنهسه وإنما المقصود إثبات أنه متكلم حقيقة بكالم يقيوم  

يض النهيوس مين   بنهسه خالفا للمتهلسهة التي تحمل كالمه إنما هو تعري  فعلي وهو ما يه
التعريهات وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون كالمه ما يخلقيه فيي غييره مين     
الحرو  واألصوات وهذا الذي اعتن  به السل  في الرد عل  من يقول القرآن مخلوق خلقيه  
اهلل في الهواء لم يقم به كالم فكي  بمن يقول ليس كالمه إال ما يحيدث فيي النهيوس مين     

واإلعالم من غير أن يكون له كالم منهصل عن نهوس األنبياء والمرسلين وقد بسطنا التعري  
القول في مسألة الكالم واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع وال ريب أنه سلك في هذا 
االعتقاد مسلك الصهاتية المخالهين للمعتزلة ولهذا عد الصهات السبع وأما المعتزلة فيقتصرون 

الم قادر وقد يزيد البصريون اإلدراك كالسمع والبصر وأما كونه متكلما ومريدا عل  أنه حي ع
فهذا عندهم من باب المهعوالت ال من باب الصهات إذ معن  كونه متكلما عندهم أنه خلق كالما 
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في غيره كسائر ما يخلقه من المخلوقات بخال  كونه حييا عالميا قيادرا أو ميدركا عنيد      
ه لذاته سواء خلق شيئا أو لم يخلقه ولهذا كان عام التعلق ال يختص البصريين فإن ذلك ثبت ل

بمعلوم دون معلوم كما تختص اإلرادة والكالم بمراد دون مراد وميأمور دون ميأمور وهيذا    
القدر الذي أثبته من كونه متكلما آمرا ناهيا ال ينازعه فيه معتزلي بل وال متهلس  إلهي يقير  

بها المتهلسهة الذين حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض الصيهات  بالنبوات في الجملة كما يقر 
 .ويكهرون ببعض كما أن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكهرون ببعض  

ولقائل أن يقول إن هذا السؤال ليس الزما له في مسألة الكالم بل وفي سائر المسائل فإنه ليم  
أحكام الصهات وأثبت األسيماء والمعتزلية    يثبت شيئا من الصهات القائمة بنهسه وإنما أثبت

توافق عل  األسماء واألحكام بل والهالسهة أيضا توافق عل  إطالق ما ذكيره مين األسيماء    
والصهات فال يكون في هذا االعتقاد فرق بين مذهب الصيهاتية أهيل اإلثبيات كيابن كيالب      

لحسين البصري وأمثالهم واألشعري وأتباعهما وال بين المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وأبي ا
بل هذا االعتقاد مشترك بين المعتزلة واألشعرية وغيرهم من الطوائ  يبين هذا أنه لم ييذكر  
في اعتقاده ما تتميز به األشعرية عن المعتزلة وال ذكر أن القرآن كالم اهلل غير مخليوق وال  

ال ذكر أيضا مسائل القدر ذكر مسألة الرؤية وإن رؤية اهلل جائزة في الدنيا واقعة في اآلخرة و
وأن اهلل خالق أفعال العباد وإنه مريد للكائنات وال ذكر أيضا مسائل األسيماء واألحكيام وأن   
الهاسق ال يخرج عن اإليمان بالكلية وال يجب إنهاذ الوعيد بل يجوز العهو عن أهل الكبائر وال 

المعتقدات التي يصينهها  ذكر مسائل اإلمامة والتهضيل وكل هذه األصول تذكر في مختصرات 
متأخرو األشاعرة كالعقيدة القدسية ألبي حامد والعقيدة البرهانية المختصرة من إرشياد أبيي   
المعالي ونحوهما فضال عن االعتقاد الذي تذكره أئمة األشعرية كالقاضي أبي بكر وذويه فإنهم 

عن االعتقياد اليذي    يزيدون عل  ذلك إثبات الصهات الخبرية وإثبات العلو وأمثال ذلك فضال
ذكره األشعري في المقاالت عن أهل السنة وأصحاب الحديث فإن فيه جمال مهصلة فضال عما 
يذكره السل  واألئمة الكبار من اإلثبات والتهصيل المبين للسنة الهاصل بينها وبين كل بدعية  

مقيرون   ولهذا كان أصحاب هذا المصن  مع انتسابهم إل  األشعري إنما هم في باب الصهات
بما تقر به المعتزلة وال يقرون بما تقر به األشعرية من الزيادات وبحوث أبي عبيد اهلل بين   
الخطيب تعطيهم ذلك فإن الوق  والحيرة ظاهر عل  كالمه في إثبات الصهات ومسألة الرؤييا  

من  والكالم وأمثالها بخال  مسائل القدر فإنه جازم فيها بمخالهة المعتزلة وهذه الطريقة تشبه
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بعض الوجوه طريقة ضرار بن عمرو وحسين النجار وأمثالهما ممن كان يقر بالقدر ولكنه في 
الصهات بين المعتزلة واألشعرية أو تشبه طريقة الواقهية الذين كانوا يقهون في القيرآن فيال   

 .يقولون هو مخلوق وال غير مخلوق  
ألشعري وغيره في ذليك مشيهور   وكالم أئمة السنة في ذم هؤالء وكالم متكلمة الصهاتية كا

معرو  فإن قيل فالمعتزلة ال تقر بمنكر ونكير والصراط والميزان ونحو ذلك مما ذكيره هيذا   
المصن  قيل المعتزلة في ذلك عل  قولين منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينهيه علي  أن ميا   

ر به الرسول مين  ذكره ليس فيه ما يدل عل  إثبات هذه األمور وإنما فيه اإلقرار بكل ما أخب
هذه األمور وليس في المعتزلة وال غيرهم من المسلمين من يقول ال أقر بما أخبر به الرسول 

 .بل كل مسلم يقول إن ما أخبر به الرسول فهو حق يجب تصديقه به  
وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون آمنت باهلل وما جاء عن رسول اهلل عل  ميراد  

مت  لم يقر بهذا فهو كهر كهرا ظاهرا وال يتميز بهذا القول المجمل مذهب أهل  رسول اهلل فإنه
السنة عن غيرهم ولهذا ال يكتهي إمام من أئمة السنة بمجرد هذا ومن نقيل عين الشيافعي    
وغيره أنه اكته  بهذا فقد كذب عليه وإنما هذا قول بعض المتأخرين وهيو قيول صيحيح ال    

م بالسنة مهصال مقام آخر فالمبتد  إذا ناز  السني ال ينازعه في يخال  فيه إال كافر لكن العل
تصديق الرسول في كل ما أخبر به لكن يناز  هل أخبر بذلك الرسول أم ال وهل خبيره علي    
ظاهره أم ال وهو لم يثبت ال هذا وال هذا إذ هما من علم النقل وداللة األلهاظ وليس فيما ذكره 

ه في التوحيد ليس مبنيا عل  أصيول األشيعرية وال أصيول    شيء من هذا وهذا كما أن كالم
المعتزلة بل عل  أصول المتهلسهة فهو متردد بين الهلسهة واالعتيزال وأخيذ مين بحيوث     

 .المنتسبين إل  األشعرية كالرازي ونحوه ما قد يقوله هؤالء وهؤالء  
ذلك في خواص  وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان في الباطن يميل إل  ذلك وقد ظهر

المحدثين من أصحابه كالقشيري وغيره ومعلوم أنه تكلم بمبلغ علمه وحسب اجتهاده ونهايية  
 .عقله وغاية نظره  

ولكن المقصود أن تعر  المقاالت والمذاهب وما هي عليه من الدرجات والمراتب ليعطي كيل  
 .ذي حق حقه ويعر  المسلم أين يضع رجله   

عل  ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة ومن هو أبعد عين الحيق   إذا تبين هذا فنحن ننبه 
منهم كالمتهلسهة فنقول إذا ثبت بهذا الدليل إنه سبحانه متكلم وثبت أن الرسل أخبيروا بيذلك   
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فنقول الذي أخبرت به الرسل أنه متكلم بكالم قائم بنهسه هذا هو الذي نبينه وهذا هيو اليذي   
بإحسان بل علموا هذا من دليل الرسل باالضطرار ولم يكين  فهمه عنهم أصحابهم ثم تابعوهم 

في صدر األمة وسلهها من ينكر ذلك وأول من ابتد  خال  ذلك الجعد بن درهم ثيم صياحبه   
الجهم بن صهوان وكالهما قتل أما الجعد بن درهم الذي كان يقال إنه معلم مروان بن محميد  

إل  الجعد فإنه قتله خالد بن عبد اهلل القسري آخر خلهاء بني أمية وكان يقال له الجعدي نسبة 
ضح  به بواسط يوم النحر وقال أيها الناس ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم فإني مضح بالجعد بين  
درهم إنه زعم أن اهلل لم يتخذ إبراهيم خليال ولم يكلم موس  تكليما تعال  اهلل عما يقول الجعد 

روا بدعتهم قالوا إن اهلل ال يتكلم وال يكليم كميا   علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وكانوا أول ما أظه
حكي عن الجعد وهذه حقيقة قولهم فكل من قال القرآن مخلوق فحقيقة قوله أن اهلل لم ييتكلم  
وال يكلم وال يأمر وال ينه  وال يحب فلما رأوا ما في ذلك من مخالهة القرآن والمسلمين قالوا 

إنه في نهسه يتكلم فلما شنع المسلمون عليهم قيالوا  إنه يتكلم مجازا يخلق شيئا يعبر عنه ال 
يتكلم حقيقة ولكن المتكلم هو من أحدث الكالم وفعله ولو في غيره فكل من أحدث كالما وليو  
في غيره كان متكلما بذلك الكالم حقيقة وقالوا المتكلم من فعل الكالم ال من قام به الكالم وهذا 

موهون عل  الناس فيقولون أجمع المسلمون علي  أن  الذي استقر عليه قول المعتزلة وهم ي
اهلل متكلم ولكن اختلهوا في معن  المتكلم هل هو من فعل الكالم أو من قام بيه الكيالم وميا    
 .زعموه من أن المتكلم يكون متكلما بكالم قائم بغير قول خرجوا به عن العقل والشر  واللغة 

البية والكرامية واألشعرية يحققون هذا المقيام  وكان قدماء الصهاتية من السل  واألئمة والك
ويثبتون ضالل الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيه ولكن الرازي ونحوه أعرض عنه وقال هذا 
بحث لهظي وزعم أنه قليل الهائدة ثم سلك مسلكا ضعيها في الرد عليهم قد بيناه في غير هيذا  

 .الموضع   
 :وهذا غلط عظيم جدا من وجهين أحدهما

المسألة إذا كانت سمعية وأنت إنما أثبت إنه متكلم بأن الرسل بلغت أمره ونهيه الذي هيو   أن
كالمه كان من تمام ذلك البحث عن مراد الرسل بكونه أمرا ناهيا متكلما هل مرادهم بذلك أنيه  
خلق كالما في غيره أو أنه قام به كالم تكلم به والدالئل السمعية مقرونة بالبحث عين ألهياظ   

سل ولغاتهم التي بها خاطبوا الخلق فصارت هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الرد علي   الر
المعتزلة كما سلكه قدماه الصهاتية وأئمتهم بل هي الركن المعتمد في معن  كونيه متكلميا إذا   
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 .ثبت ذلك بالطرق السمعية  
ود حكمها عل  ذليك  الثاني إن المسألة ليست لغوية فقط بل كون الصهة إذا قامت بمحل هل يع

المحل أو عل  غيره هو أن البحوث العقلية النافعة في هذا المقام والسل  رضيي اهلل عينهم   
عرفوا حقيقة المذهب وردوه بناء عل  هذا األصل كما ذكره البخاري في كتاب خلق األفعيال  

مخليوق فهيو   وقال قال ابن مقاتل سمعت ابن المبارك يقول من قال إني أنا اهلل ال إله إال أنا 
كافر وال ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك وقال إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى وال نسيتطيع أن  
نحكي كالم الجهمية وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر وإن 
 كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلم صار فرعون أول  بأن يخلد في النار إذ قيال أنيا ربكيم   
األعل  وزعموا أن هذا مخلوق ومن قال إني أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدني مخلوق فهذا أيضيا  
قد ادع  ما ادع  فرعون فلم صار فرعون أول  بأن يخلد في النار من هذا وكالهميا عنيده   

 .مخلوق فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه  
ه أن قوما يقولون القرآن مخلوق يوذكر ل قال البخاري قال أبو الوليد سمعت يحي  بن سعيد

فقال كي  يصنعون ب قل هو اهلل أحد اهلل الصمد كي  يصنعون بقوله إني أنا اهلل ال إله إال أنا 
وروي عن وكيع بن الجراح أنه قال ال تستخهوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شير قيولهم   

 .إنما يذهبون إل  التعطيل 
ال إن كالم اهلل مخلوق فحقيقة قوله أن اهلل تعيال  ال ييتكلم وإن   ومعن  كالم السل  أن من ق

المحل الذي قام به إنني أنا اهلل ال إله إال أنا هو المدع  اإللهية كما أن فرعون لما قام به أنيا  
ربكم األعل  كان مدعيا للربوبية وكالم السل  مبني عل  ما يعلمونه من أن اهلل خالق أفعيال  

إذا كان كالمه ما خلقه في غيره كان كل كالم كالمه وكان كالم فرعون كالمه العباد وأقوالهم و
إذ المتكلم من قام به الكالم فال يكون متكلما بكالم يكون في غيره كسائر الصهات واألفعال فإنه 
ال يكون عالما بعلم يقوم بغيره وال قادر بقدرة تقوم بغيره وال حيا بحياة تقوم بغيره وكسيائر  

ن فإن الشيء ال يكون حيا عالما قادرا بحياة أو علم أو قدرة تقوم بغيره وال يكيون  الموصوفي
 .متحركا أو ساكنا يحركة أو سكون يقوم بغيره كما ال يكون متلونا بلون يقوم بغيره   

وهنا أربع مسائل مسألتان عقليتان ومسألتان سمعيتان لغويتان األول  أن الصيهة إذا قاميت   
  ذلك المحل فكان هو الموصو  بها فالعلم والقيدرة والكيالم والحركية    بمحل عاد حكمها إل

 .والسكون إذا قام بمحل كان ذلك المحل هو العالم القادر المتكلم أو المتحرك أو الساكن
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الثانية أن حكمها ال يعود عل  غير ذلك المحل فال يكون عالما بعلم يقوم بغيره وال قادرا بقدرة 
 .بكالم يقوم بغيره وال متحركا بحركة تقوم بغيره وهاتان عقليتان   تقوم بغيره وال متكلما

الثالثة أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصهة اسم إذا كانت تلك الصهة مما يشتق لمحلها منهيا  
اسم كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكالم أو الحركة بمحل قيل عيالم أو قيادر أو ميتكلم أو    

 .وائح التي ال يشتق لمحلها منها اسم متحرك بخال  أصنا  الر
الرابعة أنه ال يشتق االسم لمحل لم يقم به تلك الصهة فال يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة 

 .أو اإلرادة أو كالم أو الحركة إنه عالم أو قادر أو مريد أو متكلم أو متحرك  
نه كما أنه خالق عادل بخلق وعدل والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصهات الهعلية فقالوا إ

ال يقوم به بل هو موجود في غيره فكذلك هو متكلم مريد بكالم وإرادة ال تقوم به بيل يقيوم   
الكالم بغيره ممن سلم لهم هذا النقص كاألشعري ومن اتبعه من أصيحاب ماليك والشيافعي    

سلمين من جميع وأحمد أظهر تناقضهم ولم يجيبوهم بجواب مستقيم وأما السل  وجمهور الم
الطوائ  فإنهم طردوا أصلهم وقالوا بل األفعال تقوم به كما تقوم به الصهات والخلق ليس هو 
المخلوق وذكر البخاري أن هذا إجما  العلماء ومن قال الصهات تنقسم إلي  صيهات ذاتيية    

وم به وفعلية ولم يجعل األفعال تقوم به فكالمه فيه تلبيس فإنه سبحانه ال يوص  بشيء ال يق
وإن سلم أنه يتص  بما ال يقوم به فهذا هو أصل الجهمية الذين يصهونه بمخلوقاته ويقولون 
إنه متكلم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منهصلة عنيه ال  

 .بأمور تقوم بذاته  
ه إال أنيا مخليوق   إذا تبين ذلك فالسل  لما علموا هذا علموا أن قول من قال إني أنا اهلل ال إل

يوجب أن يكون هذا الكالم كالما للشجرة ال كالما هلل ألنه قام بالشجرة لم يقم باهلل كما ان كالم 
فرعون قام به وإن كان اهلل خالق ذلك كله فإنه خالق العباد وأفعالهم وكالمهم وهذا أيضا مما 

كالم في الوجود كالميه   يبين أنه لو كان من يخلق الكالم في غيره متكلما لوجب أن يكون كل
 :وهذا يقوله غالية الجهمية االتحادية كصاحب الهصوص ونحوه فإنه يقول  

 وكل كالم في الوجود كالمه     سواء علينا نثره ونظامه           
ومعلوم أن هذا الكالم أعظم من كهر عباد األصنام كما ذكر ابن المبارك وغيره مين السيل    

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْمدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُممْ بِمَما    )أنطق أشياء كما قال تعال   وأيضا فإن اهلل تعال  قد

فهو منطق كل شيء وخالق نطقه وال نزا  أنه خالق النطق فيي غيير الحيي      (كَانُوا يَعْمَلُونَ
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حقيقة كالمه ما خلقه المختار وإنما تنازعت القدرية في خلق أقوال األحياء وأفعالهم فإن كان 
في غيره من الكالم فهذا جميعه كالمه وما في هذا الكالم المخلوق من ضمير المتكلم إميا أن  
يعود إل  خالقه أو إل  محله فإن عاد إل  خالقه كانت شهادة األعضاء شهادة اهلل وكان قيول  

 هلل وكيان قيول   فرعون أنا ربكم األعل  قوال هلل وكان قولهم لجلودهم لم شهدتم علينا قيوال 
 .الجلود أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شيء بمعن  أنطقت نهسي 

ولم يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق وإن عاد الضمير إل  محله كان الكالم المخليوق فيي   
الشجرة إنني أنا اهلل ال إله إال أنا كالما للشجرة فتكون الشجرة هي القائلة إنني أنا اهلل ال إليه  

قيقة قولهم لما ثبت من أن الكالم كالم لمن قام به فيكون ضمير الميتكلم فييه   إال أنا وهذه ح
عائدا إل  محله ولما كان هذا المعن  مستقرا في فطر الناس وعقولهم كان السل  يقصيدون  
بمجرد قولهم القرآن كالم اهلل الرد عل  هؤالء الجهمية الذين حقيقة قولهم إن القيرآن لييس   

م لجسم مخلوق وحقيقة قولهم إن اهلل لم يكلم موس  وإنما كلمه مخلوق كالم اهلل وإنما هو كال
من مخلوقاته قال البخاري قال عبد الرحمن ابن عهان سمعت سهيان بن عيينة في السنة التي 
ضرب فيها المريسي فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا قال ويحكم القرآن كالم اهلل قد صحبت 

دينار وهذا ابن المنكدر حت  ذكر منصور واألعمش ومسعر بن الناس وأدركتهم هذا عمرو بن 
كدام فقال ابن عيينة قد تكلموا في االعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب القوم فما نعر  
القرآن إال كالم اهلل ومن قال غير هذا فعليه لعنة اهلل وما أشبه هذا القول بقيول النصيارى ال   

 . تجالسوهم وال تسمعوا كالمهم 
وابن عيينة أخرج هذا القول عن الرفض واالعتزال ألن المعتزلة أوال الذين كانوا فيي زمين   
عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية وإنما كانوا يتكلموا في الوعيد وإنكار القيدر وإنميا   
حدث فيهم نهي الصهات بعد هذا ولهذا لما ذكر اإلمام أحمد بن حنبل في رده علي  الجهميية   

جهم قال فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره واشتهر هذا القيول عين أبيي    قول 
 .الهذيل العال  والنظام وأشباههم من أهل الكالم   

وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنهي الصهات بل كان الغلو في التجسم مشيهورا  
حكم بن محمد الطبيري كتبيت   عن شيوخهم هشام بن الحكيم وأمثاله وقال البخاري حدثني ال

عنه بمكة قال حدثنا سهيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عميرو بين   
دينار يقولون القرآن كالم اهلل وليس بمخلوق قلت كان المريسي قد صن  كتابيا فيي نهيي    
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قيالوا  الصهات وجعل يقرؤه بمكة في أواخر حياة ابن عيينة فشا  بين علماء أهل مكة ذلك و
صن  كتابا في التعطيل فسعوا في عقوبته وحبسه وذلك قبل أن يتصل بالمأمون ويجري مين  
المحنة ما جرى وقول ابن عيينة ما أشبه هذا الكالم بكالم النصارى هو كما قال كما قد بسيط  
في غير هذا الموضع فإن عيس  مخلوق وهم يجعلونه نهس الكلم ال يجعلونه المخلوق بالكلمة 

فأئمة نصارى كغشتكين أحد فضالئهم األكابر يقولون إن اهلل ظهر في صيورة البشير   وأيضا 
مترائيا لنا كما ظهر كالمه لموس  في الشجرة فالصوت المسمو  هو كالم اهلل وإن كان خلقه 

 .في غيره وهذا المرئي هو اهلل وإن كان قد حل في غيره  
هلل ولدا أكهر من الذين قيالوا إن اهلل ال   قال البخاري وقال علي بن عاصم ما الذين قالوا بأن

يتكلم قال وقال علي بن عبد اهلل يعني بن المديني القرآن كالم اهلل من قال إنه مخليوق فهيو   
كافر ال يصل  خلهه قال وقال أبو الوليد من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يعقيد قلبيه   

ال وقال أبو عبيد نظيرت فيي كيالم    عل  أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن اإلسالم ق
اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كهرهم منهم وإنيي ألسيتجهل مين ال    
يكهرهم إال من ال يعر  كهرهم قال وقال معاوية بن عمار سمعت جعهر بن محمد يقول القرآن 

ذا تميام ميا   كالم اهلل ليس بمخلوق وهذا باب واسع كبير منتشر في كتب السنة والحديث فه
 . قرره في مسألة الكالم

 
    :فصل 

وللناس طرق أخرى في إثبات كون اهلل متكلما منها ما في القرآن من األخبار عن ذلك كقوليه  
ا وَكَلَّمَهُ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَ)وقوله  (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً)وقوله  (يَقُولُ اللَّهُ)و  (قَالَ اللَّهُ )تعال   

وما فيه   (وَلَوْال كَلِمًٌَ سَبَقَتْ مِمنْ رَبِّمكَ  )وما ذكره في القرآن من كلمة وكلماته كقوله تعال    (رَبُّهُ 
وما ذكر في القرآن أنيه  ( وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِي اً)من ذكر مناداته ومناجاته كقوله 

ما أضي  إليه فإن كان عينا قائمة بنهسها أو أمرا قائما بتلك العين كان مخلوقا كقوله  منه أو
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْفِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِمكَ لَآيماتٍ لِقَموْمٍ    )في عيس  وروح منه وقوله 

ه ينهسها ولم يذكر لها محل غير اهلل كيان صيهة لي   وأما ما كان صهة ال تقوم ب( يَتَفَكَّمرُونَ 
أَال لَمهُ الْخَلْمقُ   )فكالقول والعلم واألمر إذا أريد به المصدر كان المصدر من هذا الباب كقوله تعال   
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 أَتَمى أَمْمرُ اللَّمهِ فَمال تَسْمتَعْجِلُوهُ     )وإن أريد به المخلوق المكون باألمر كان من األول كقوله تعال   (وَالْمأَمْر 

وبهذا يهرق بين كالم اهلل سبحانه وعلم اهلل وبين عبد اهلل وبيت اهلل  (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْمرِكُونَ 
وهذا أمر معقول في  (فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَموِي اً )وناقة اهلل وقوله 

اب فإذا قلت علم فالن وكالمه ومشيئته لم يكن شيئا باينا عنه والسبب في ذلك أن هيذه  الخط
األمور صهات لما تقوم به فإذا أضيهت إليه كان ذلك إضافة صهة لموصو  إذ لو قامت بغيره 

 .لكانت صهة لذلك الغير ال لغيره 
ل عل  السمع والبصير  واعلم أن االستدالل عل  الكالم بمثل هذه السمعيات أكمل من االستدال

بالسمعيات ألن ما أخبر اهلل به عن نهسه من قوله وكالمه ونبائه وقصصيه وأميره ونهييه    
 .وتكليمه وندائه ومناجاته وأمثال ذلك أضعا  وأضعا  ما أخبر به من كونه سميعا بصيرا   
 وأيضا فإنه نو  اإلخبار عن كل نو  من أنوا  الكالم وثن  ذليك وكيرره فيي مواضيع وال    
يحص  ما في القرآن من ذلك إال بكلهة ومن المعلوم باالضطرار أن المخاطبين ال يههمون من 
هذا الكالم عند اإلطالق إنه خلق صوتا في غيره وإنما يههمون منه هو الذي تكلم بذلك وقاليه  
كما قالت عائشة في حديث اإلفك ولشأني في نهسي كان أحقر من أن يتكلم اهلل في بوحي يتل  

كان المراد بهذه الجمل الكثيرة العظيمة البينة الصريحة خال  مههومها ومقتضاها لوجب  فلو
بيان ذلك إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز ثم ال يقدر أحد أن يحكي عنهم أنهم جعلوا 
الكالم كالما لمن أحدثه في غيره بل ال يوجد في كالمهم قال ويقول تكلم وييتكلم إال إذا كيان   

وإذا احتجت الجهمية من المعتزلة ونحوهم بأن أحدنا إنما كان متكلما ألنيه   الم قائما بذاتهالك
فعل الكالم قيل هو لم يحدثه في غيره ولم يباين كالمه نهسه وأنتم تجعليون الكيالم البيائن    

نا لم للمتكلم كالما له فإن قالوا وال نعقل الكالم إال كالم لمن فعله بمشيئته وقدرته فإن كالم أحد
يكن كالما له بمجرد قيامه بذاته بل لكونه فعله قيل أما كالم أحد فهو قائم به وهو تكلم به في 
ذاته ومشيئته وقدرته فهو قد جمع الوصهين أنه قائم بذاته وأنه تكلم بيه بمشييئته وقدرتيه    

د كونه فليس جعلكم الكالم كالمه لمجرد كونه فعله بأول  من جعل غيركم الكالم كالما له لمجر
قام بذاته وهذا موضع تنازعت فيه الصهاتية بعد اتهاقهم عل  تضليل الجهمية مين الهالسيهة   
والمعتزلة ونحوهم عل  قولين مشهورين حت  القائلون بأن الكالم معن  قائم بينهس الميتكلم   
وراء األصوات تنازعوا في ذلك كما ذكره أبو محمد ابن كالب فيما حكاه عنه أبو بكير ابين   

قال ابن فورك فأما صريح عبارته وما نص عليه في كتاب الصهات الكبيرة في تحقييق   فورك
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الكالم فإنه قال فأما الكالم فإنه عل  ما شاهدناه منه معن  قائم بالنهس فقوم يزعمون أنه نعت 
لها وقوم يزعمون أنه فعل من أفعالها إال أنهم يعبرون عنه باأللهاظ والكتاب واإليماء وكل ذلك 

يسم  كالما وقوال ألدائه ما يؤدى عن تلك المعاني الخهيات وكذلك أبو بكر عبد العزيز ذكر قد 
في كتابه ما ذكره القاضي أبو يعل  عنه أن أصحاب اإلمام أحمد تنازعوا فيي معني  قيولهم    

له كالعلم والقدرة أو أنيه ييتكلم إذا شياء     القرآن غير مخلوق هل المراد به أنه صهة الزمة
شاء وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام األفعال بذاته المتعلقة بمشيئته هل يجوز أم  ويسكت إذا

ال كاإلتيان والمجيء واالستواء ونحو ذلك وتسم  مسألة حلول الحوادث وكيل طائهية مين    
 .طوائ  األمة وغيرهم فيها عل  قولين حت  الهالسهة لهم فيها قوالن لمتقدميهم ومتأخريهم  

 الرازي أن جميع الطوائ  تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموها وأول مين  وذكر أبو عبد اهلل
صرح بنهيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم ووافقهم عل  ذلك أبو محمد بن كيالب وأتباعيه   
كالحارث المحاسبي وأبي العباس القالنسي وأبي الحسن األشعري ومن وافقهيم مين أتبيا     

وفاء بن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني وهو قول طائهية  األئمة كالقاضي أبي يعل  وأبي ال
من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم البستي والخطابي ونحوهما وكثير من طوائ  أهل الكالم 
يثبتها كالهشامية والكرامية والزهيرية وأبي معاذ التومني وأمثالهم كما ذكره األشعري عينهم  

مين كأبي البركات صاحب المعتبر وأمثاليه مين   في المقاالت وهو قول أساطين فلسهة المتقد
المتهلسهة وهو قول جمهور أئمة الحديث كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وإمام األئمة أبو 
بكر بن خزيمة وغيرهما عن مذهب السل  واألئمة وكما ذكره شيخ اإلسالم أبيو إسيماعيل   

 .األنصاري وأبو عمر بن عبد البر النميري  
ن أصحاب أحمد كالخالل وصاحبه وأبي حامد وأمثالهم وقاله داود بين عليي   وقاله طوائ  م

األصههاني وأتباعه وهو مقتض  ما ذكروه عن السل  واألئمية مين الصيحابة والتيابعين     
وتابعيهم إل  عبد اهلل بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم وعليه 

لمتكلم من قام به الكالم وهو يتكلم بمشيئته وقدرته خصموا يدل كالم السل  فهؤالء إذا قالوا ا
المعتزلة وانقطعت حجتهم عنهم فإنهم اعتبروا الوصهين جميعا فمن جعل المتكلم من قام بيه  
الكالم وإن لم يكن متكلما بمشيئته وقدرته أو جعله من فعله بمشيئته وقدرته وإن لم يكن قائما 

 .به لحذ  أحد الوصهين  
أن الطرق الدالة عل  اإلثبات والنهي إما السمع وإما العقل أما السمع فليس مع النهاة وال ريب 
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ِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُمولَ لَمهُ   إ)منه شيء بل القرآن واألحاديث هي من جانب اإلثبات كقوله تعال  

وَقُملِ اعْمَلُموا فَسَميَرَ  اللَّمهُ     )وقوليه   (ولُ مَماذَا أَجَبْمتُمُ الْمُرْسَملِنيَ   وَيَوْمَ يُنَمادِيهِمْ فَيَقُم  )وقوله تعال  ( كُنْ فَيَكُونُ

ثُمَّ اسْمتَوَ  إِلَمى   )وقوله  (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْفَ فِي سِتًَِّ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَ )وقوله  (عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وأمثال ذلك مما في القرآن  ( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكًَُ أَوْ يَمأْتِيَ رَبُّمكَ  )وله وق ( السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
 .فإنه كثير جدا  

وكذلك األحاديث الصحيحة كقوله عليه الصالة والسالم لما صل  بهم صالة الصبح بالحديبيية  
الليلة قالوا اهلل ورسوله أعلم قيال فإنيه    عل  أثر سماء كانت من الليل أتدرون ماذا قال ربكم

قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وما يذكره من خطابه للعبياد ييوم القيامية    
وخطابه للمالئكة وأمثال ذلك بل كل ما تحتج به المعتزلة عل  أن القرآن مخلوق من نحو هذا 

مشيئته وقدرته فيمكن هؤالء التزاميه  فإنه ال يدل عل  أنه بائن منه وإنما يدل عل  أنه يتكلم ب
ويكون قولهم متضمنا لإليمان بجميع ما أنزله اهلل مما يدل عل  أنه يتكلم بمشييئته وقدرتيه   
وعل  أن كالمه غير مخلوق بخال  غيرهم فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها بتحريي   

ل عنيه هيذا كليه    أو تهويض ومن جعله متكلما بمشيئة وقدرته وقال إن كالمه قائم بيه زا 
 .والمناز  لهم يحتاج أن يقرر بالعقل امتنا  ذلك ثم يبين أنه يمكن تأويله  

فأما الطرق العقلية فالمثبتون يقولون إنها من جانبهم دون جانب النهاة كما تزعم النهاة أنهيا  
ما  من جانبهم وذلك أنهم قالوا إن قدرته عل  ما يقوم به من الكالم والهعل صهة كمال كما أن

يقوم به من العلم والقدرة صهة كمال ومن المعلوم أن من قدر عل  أن يهعل ويتكلم أكمل ممن 
ال يقدر عل  ذلك كما أن قدرته عل  أن يبد  األشياء صهة كمال والقادر عل  الخليق أكميل   

 .ممن ال يقدر عل  الخلق 
حة لسائر الصيهات  وقالوا الحي ال يخلو عن هذا والحياة هي المصصحة لهذا كما هي المصح

وإذا قدر حي ال يقدر عل  أن يهعل بنهسه ويتكلم بنهسه كان عجزا بمنزلة الزمن واألخيرص  
كما أنه إذا قدر حي ال يسمع وال يبصر كان أصم أعم  فما من طريق يسلكه الصيهاتية فيي   
 إثبات صهاته إال يسلك هؤالء نظيره من إثبات ذلك وال ريب أن النهاه نوعان أحيدهما وهيم  
األصل المعتزلة ونحوهم من الجهمية فهؤالء ينهون الصهات مطلقا وحجتهم عل  نهيي قييام   
األفعال به من جنس حجتهم عل  نهي قيام الصهات به وهم يسوون في النهي بين هذا وهيذا   
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كما صرحوا بذلك وليس لهم حجة تختص بنهس قيام الحوادث وأما مثبتيه الصيهات اليذين    
رية القائمة به كابن كالب واألشعري فإنهم فرقوا بين هذين بأنه لو جياز  ينهون األفعال االختيا

قيام الحوادث به لم يخل منها ألن القابل للشيء ال يخلو عنه وعن ضده وميا ال يخليو مين    
الحوادث فهو حادث وبهذا استدلوا عل  حدوث األجسام ألنها ال تخلو من األعراض الحادثية  

الفتراق فأجابهم األولون بثالثة أجوبة أحدهما أن اسيتداللكم  كالحركة والسكون واالجتما  وا
بقيام األفعال به عل  حدوثه هو نظير استدالل المعتزلة بقيام الصهات به عل  حدوثه وقيالوا  
الصهات أعراض واألعراض ال تقوم إال بجسم فهرقتم أنتم بين الصهات وهي الالزمية وبيين   

ة إل  االصطالح فإن جاز أن تقوم بيه الصيهات   األعراض وهو فرق سوري يرجع في الحقيق
التي هي أعراض في غيره وال يكون جسما محدثا جاز أن تقوم به األفعال التي هي حركيات  

 .في غيره وال يكون جسما محدثا وهذا إلزام  
الثاني قالوا لهم ال نسلم أن القابل للشيء ال يخلو عنه وعن ضده وقد اعتر  أبيو عبيد اهلل   

و الحسن اآلمدي ونحوهما بهساد هذا األصل وعليه بن  األشعري وأصحابه كالمهم الرازي وأب
 .في مسألة امتنا  قيام الحوادث به ومسألة القرآن ونحوهما من المسائل  

الثالث هب أنه ال يخلو عنه وعن ضده وأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث لكن ال نسلم أن ذليك  
ل الذي ذكرتموه عل  حدوث العالم من هذا الوجيه دلييل   يسلتزم حدوث ما قام به قالوا والدلي

ضعي  وقد ألزمكم الهالسهة فيه إلزاما لم تنهصلوا عنه وال يمكنكم االنهصال عنه إال بتجيويز  
ذلك عل  القديم فإنهم قالوا ما حدث بعد أن لم يكن فال بد له من سبب حادث فإن ذلك الحادث 

اآلخر إال بمرجح والمرجح إن ليم يجيب حصيول    ممكن والممكن ال يترجح أحد طرفيه عل  
الممكن عند حصوله لم يكن مرجحا تاما فافتقر إل  تمامه ثم القول في حدث ذلك التمام كالقول 
في حدوث األول فال بد من مرجح تام يجب عنده الحادث فال بد لكل حادث مين سيبب تيام    

د أن لم يكن وليم يحيدث سيبب    يحصل الحادث عند تمام ذلك السبب فإذا كان العالم محدثا بع
يقتضي حدوثه فلم يكن حين ابداعه أمر يوجب ترجيحه لم يكن قبل إبداعه بل الحاالن سيواء  

 .فيلزم ترجيح الحدوث بال مرجح  
وهذا الموضع هو أصعب المواضع عل  المتكلمين في بحثهم مع الهالسهة في مسألة حيدوث  

م لما رأوا أن الحدوث يمتنع إال بسيبب حيادث   العالم وهذه الشبهة أقوى شبهة الهالسهة فإنه
 .قالوا والقول في ذلك الحادث كالقول في األول  
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وقال هؤالء المثبتة لقيام األفعال االختيارية باهلل تعال  وعل  أصلنا يبطل كالم الهالسهة فإنيه  
وتجوزون  يقال لهم أنتم تجوزون قيام الحوادث بالقديم إذ الهلك قديم عندكم والحركات تقوم به

حوادث ال أول لها وتعاقب الحركات عل  الشيء ال يسلتزم حدوثه واذا كان كذلك فلم يجوز أن 
له أفعال اختيارية تقوم بها يحدث بهيا الحيوادث وال يكيون تسلسيلها      يكون الخالق للعالم

 .وتعاقبها دليال عل  حدوث ما قامت به  
هذه الطرق تسلط عليكم الهالسهة في مسيألة  قال هؤالء ألصحابهم الذين أثبتوا حدوث العالم ب

ه من محيدث ألن تخصييص   يحدوث العالم فإنكم إذا أثبتم حدوث العالم وقلتم المحدث ال بد ل
ه من مخصص قال لكم الدهرية فيأنتم تجيوزون   يالحوادث ببعض األوقات دون بعض ال بد ل

 .الحدوث من غير سبب حاديث يقتضي التخصيص ببعض الحوادث دون بعض  
إن قلتم القديم يخصص مثال عن مثل بال سبب أصال جوزتم تخصيص أحد المثلين عل  األخر ف

بغير مخصص وهذا يهسد عليكم إثبات العلم بالصانع وهو المقصود بطريقكم فسلكتم طريقا لم 
تحصل المقصود من العرفان وسلطتم عليكم أهل الضالل والعدوان كمن أراد أن يغزو العيدو  

عي فال فتح بالدهم وال حهظ بالده بل سلطهم حت  صاروا يحاربونيه بعيد أن   بغير طريق شر
كانوا عاجزين عنه ولهذا ذم السل  واألئمة أهل الكالم المحدث المخال  للكتياب والسينة إذ   
كان فيه من الباطل في األدلة واألحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر بيه الرسيول وتسيلط    

هذا موضع بسط الكالم في هذه األمور الكبيرة العظيمة بل نبهنا العدو عل  أهل اإلسالم وليس 
عليها تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله هذا المقام فإن الكالم في مسألة الكالم حير عقول أكثر 
األنام الذين ضعهت معرفتهم وأتباعهم لما بعث اهلل به رسله الكرام ولهم طرق سيمعية فيي   

 .تقريره يطول ذكرها  
 :رق العقلية فمن وجوه وأما الط
أن الحي إذا لم يتص  بالكالم لزم اتصافه بضده كالسكوت والخيرس وهيذه آفية     : امأحده

يتنزه اهلل عنها فتعين اتصافه بالكالم وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه سميعا بصيرا أيضا 
 .عم  فإنه إذا كان حيا ولم يكن سميعا بصيرا لزم اتصافه بضد ذلك من الصميم وال

أن الكالم صهة كمال وهنالك من جعله صهة ال تتعلق بمشيئته واختياره جعليه كيالعلم    الثاني
والقدرة ومن قال إنه يتعلق بمشيئته وقدرته قال كونه متكلما يتكلم إذا شاء صهة كميال وقيد   
يقول بطرد ذلك في كونه فاعال األفعال االختيارية القائمة بنهسه ويجعل هذا كله مين صيهات   



 (64) 

الكمال وقد يقول القدرة عل  ذلك هي صهة الكمال إذ الكمال ال يجوز أن يهارق الذات فإنه ليم  
يزل وال يزال كامال مستحقا لجميع صهات الكمال فالقدرة عل  كونه يقول ما شاء ويهعيل ميا   
شاء صهة كمال فالقدرة وحدها غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدورية وهذا ينبني علي   

يقوم به من ذلك هل كله مسبوق بالعدم أو لم يزل ذلك يقوم به وفيه لهم قوالن أحدهما أن ما 
أنه مسبوق بالعدم كما تقوله الكرامية وغيرهم والثاني أنه ليس مسبوقا بالعدم وهيو ميذهب   

 .أكثر أهل الحديث وكثير من أهل الكالم والهقه والتصو  
غير متكلم والمتكلم أكمل من غير المتكلم وكيل  أن يقال المخلوق ينقسم إل  متكلم و: لثالث ا

كمال هو في المخلوق مستهاد من الخالق فالخالق به أحق وأول  ومن جعليه ال ييتكلم فقيد    
شبهه بالموات والجماد الذي ال يتكلم وذلك صهة نقص إذ المتكلم أكمل من غيره قال تعال  في 

( ًَرْوَن َألَّما َيْرِجمُع ِإَلمْيِهْم َقمْواًل َوال َيْمِلمُك َلُهمْم َضمر ًا َوال َنْفعما        َفَال يَأ)ذم من يعبد من ال يتكلم وال ينهع وال يضر 
وَضَرَ َ اللَّهُ مَثَالً رَجُلَيْنِ )وقال تعال   ( أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ ال يُكَلِّمُهُمْ وَال يَهْدِيهِمْ سَبِيالً)وقال في اآلية األخرى 

دْلِ وَهُموَ  عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْالهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ ال يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَم أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ ال يَقْدِرُ 

فعاب الصنم بأنه أبكم ال يقدر عل  شيء إذ كان من المعلوم أن العجيز   ( .عَلَمى فِمرَا ٍ مُسْمتَقِيمٍ   
 .لنطق والقدرة صهة كمال  عن النطق والهعل صهة نقص فا

والهرق بين هذه الطريق وبين التي قبلها أن هذه االستدالل بما في المخلوق من الكمال علي   
أن الخالق أحق به وأنه يمتنع أن يكون مضاهيا للناقص واألول  أنه مستحق لصهات الكميال  

ليه بوجيه مين   من حيث هي مع قطع النظر عن كونها ثابتة في المخلوقات المتنا  النقص ع
 الوجوه سبحانه وتعال 

 
 :فصل 

قال والدليل عل  كونه سميعا بصيرا السمعيات قلت إثبات كونه سميعا بصيرا وأنه ليس هيو  
مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل اإلثبات قاطبة من أهل اإلثبات قاطبة من أهل 

والتصو  والمتكلمين من الصيهاتية   السنة والجماعة من السل  واألئمة وأهل الحديث والهقه
كأبي محمد بن كالب وأبي العباس القالنسي وأبي الحسن األشعري وأصيحابه وطائهية مين    
المعتزلة البصريين بل قدماؤهم عل  ذلك ويجعلونه سميعا بصيرا لنهسه كما يجعلونه عالميا  
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فيإن المعتزلية    قادرا لنهسه وإثبات ذلك كإثبات كونه متكلما بل هو أقوى من بضع الوجيوة 
البصريين يثبتونه مدركا مثل كونه عليما قديرا بخال  كونه متكلما فإنه من باب كونه خالقيا      

وللناس في إثبات كونه سميعا بصيرا طرق أحدها السمع كما ذكره وهو ما في الكتاب والسنة 
ن اهلل فرق من وصهه بأنه سميع بصير وال يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى أل

بين العلم وبين السمع والبصر وفرق بين السمع والبصر وهو ال يهرق بين علم وعلم لتنيو   
إِنَّهُ سَمِيعٌ )وفي موضع آخر ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)المعلومات قال تعال  

ذكر سمعه ألقوالهم وعلمه ليتناول باطن  ، (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّالقَ فَمإِنَّ اللَّمهَ سَممِيعٌ عَلِميمٌ    )  قال تعال (عَلِيمٌ
وفي السنن عن النبي  صل   (قَالَ ال تَخَافَا إِنَّنِمي مَعَكُمَما أَسْممَعُ وَأَرَ    )أحوالهم وقال لموس  وهارون 

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ إِنَّ اللَّهَ )اهلل عليه وسلم أنه قرأ عل  المنبر 

ووضع إبهامه عل  أذنه وسيبابته   ( تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّمهَ كَمانَ سَممِيعاً بَ ِم اً    
بذلك تحقيق الصهة ال تمثيل الخالق بالمخلوق فلو كان السمع عل  عينه وال ريب أن مقصوده 

 .والبصرالعلم لم يصح ذلك  
الطريق الثاني إنه لو لم يتص  بالسمع والبصر التص  بضد ذلك وهو العم  والصيمم كميا   
قالوا مثل ذلك في الكالم وذلك ألن المصحح لكون الشيء سميعا بصيرا متكلما هو الحياة فإذا 

ة امتنع إتصا  المتص  بذلك فالجمادات ال توص  بذلك النتهاء الحياة فيهيا وإذا  انتهت الحيا
كان المصحح هو الحياة كان الحي قابال لذلك فإن لم يتص  به لزم اتصافه بأضداده بناء عل  
أن القابل للضدين ال يخلو من اتصافه بأحدهما إذ لو جاز خلو الموصو  عن جميع الصيهات  

 .عين ال صهة لها وهو وجود جوهر بال عرض يقوم به  المتضادات لزم وجود
وقد علم باالضطرار امتنا  خلو الجواهر عن األعراض وهو امتنا  خلو األعيان والذات مين  
الصهات وذلك بمنزلة أن يقدر المقدر جسما ال متحركا وال ساكنا وال حيا وال ميتا وال مستديرا 

الكالم والهلسهة وغيرهم عل  إنكار زعيم تجيويز   وال ذا جوانب ولهذا أطبق العقالء من أهل 
وجود جوهر خال عن جميع األعراض وهو الذي يحكي عن قدماء الهالسهة من تجويز وجود 
مادة خالية عن جميع الصور ويذكر هذا عن شيعة أفالطون وقيد رد ذليك علييهم أرسيطو     

ينا أن ما يدعيه شيعة وأتباعه وقد بسطنا الكالم في الرد عل  هؤالء في غير هذا الموضع وب
أفالطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع الصور ومن إثبات خالء موجيود غيير   
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األجسام وصهاتها من إثبات المثل األفالطونية وهو إثبات حقائق كلية خارجة عن الذهن غيير  
ماؤهم مقارنة لألعيان الموجودة المعينة فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهانهم كميا ظين قيد   

الهيثاغورية أن العدد أمر موجود في الخارج بل وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة فيي  
الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصهاته وإثبات ماهيات كلية لألعيان مقارنة ألشخاصها في 
الخارج هو أيضا من باب الخيال حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما في الخارج وفيرق بيين   

الماهية في الخارج وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطالحهم اسم لما يتصور فيي  الوجود و
األذهان والوجود اسم لما يوجد في األعيان والهرق بين ما في الذهن وما في الخارج ال يناز  
فيه عاقل فهمه لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية للشيء الموجيود مغيايرة للشيخص    

 .الموجود في الخارج  
وهذا غلط ما في النهس سواء سمي وجودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير ذلك هو مغاير لميا  
في الخارج سواء سم  ذلك وجودا أو ماهية أو غير ذلك وأما أن يقال أن في الخيارج فيي   
الجوهر المعين الموجود كاإلنسان مثال جوهرين أحدهما ماهية واآلخر وجيوده فهيذا باطيل    

ه جوهرين أحدهما مادته واآلخر صيورته وكقيولهم أنيه مركيب مين      كبطالن قولهم أن في
الحيوانية والناطهية فإن الحيوانية والناطقية إن أرادوا إنها جوهران وهما الحيوان والنياطق  
فالشخص المعين هو الحيوان وهو الناطق وليس هنا شخصان أحدهما حيوان واآلخر نياطق  

ن قائمتان باإلنسان وصهة الموصو  قائمية بيه   وإن أردوا نهس الحياة والنطق فهذان صهتا
قيام العرض بالجوهر والجوهر ال يتركب من أعراضه القائمة به وال يكون وجيود أعراضيه   

 .سابقا لذاته والكالم عل  هذا مبسوط في غير هذا الموضع  
والمقصود هنا أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الهلسهة أنكروا عل  من جوز منهم وجود 

ادة بال صورة فهم مع أصنا  الكالم وسائر العقالء متهقون عل  امتنا  خلو الجسيم عين   م
جميع الصهات واألعراض وإن جوز ذلك الصالحي ابتداء فلم يجوزه دواما والجمهور منعيوه  
ابتداء ودواما وإن ما تناز  الناس في استلزامه لجميع أجناس األعراض فقيل إنيه ال بيد أن   

اض المتضادة واحد منها وما ال ضد له ال بد أن يقوم به واحد من جنسيه  يقوم به من األعر
وهذا قول األشعري ومن اتبعه وقيل ال بد أن يقوم به األكيوان وهيي الحركية أو السيكون     
واالجتما  واالفتراق ويجوز خلوه عن غيرها وهو قول البصريين من المعتزلة وقييل يجيوز   

كر الكعبي وأتباعه من البغيدادين مينهم وهيؤالء قيد     خلوه عن األكوان دون األلوان كما يذ
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يتنازعون في قبول الشيء من األجسام بكثير من األعراض ويتهقون عل  امتنا  خلو الجسيم  
ه وذلك ألن خلو الموصو  عن الضدين اللذين ال ثالث لهميا  يعن العرض وضده بعد قبوله ل

لقابل للسمع والبصر والكيالم إميا أن   مع قبوله لهما ممتنع في العقول وبهذا يتبين أن الحي ا
يتص  بذلك وإما أن يتص  بضده وهو الصمم والبكم والخرس ومن قدر خلوه عنهما فهيو  
مشابه للقرامطة الذين قالوا ال يوص  بأنه حي وال ميت وال عيالم وال جاهيل وال قيادر وال    

يقال ليس بحي عالم  عاجز بل قالوا ال يوص  باإليجاب وال بالسلب فال يقال هو حي عالم وال
وال يقال هو عليم قدير وال يقال ليس بقدير عليم وال يقال هو متكلم مريد وال يقال ليس بمتكلم 

 . مريد  
قالوا ألن من اإلثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصهات وفي النهي تشبيه له بما ينهي عنه هذه 

ابن حيزم أن أسيماءه الحسين     الصهات وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية ك
كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء األعالم التي ال تدل عل  حياة وال علم وال قدرة وقيال ال  
فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعن  أصال ومعليوم أن مثيل هيذه المقياالت     

بين الحيي والقيدير   سهسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم باالضطرار الهرق 
والعليم والملك والقدوس والغهور وإن العبد إذا قال رب اغهر لي وتب علي إنك أنت التيواب  
الغهور كان قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال اغهر لي وتب علي إنك أنيت الجبيار المتكبير    

عيوا مين   الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته وأن اهلل أنكر عل  المشركين اليذين امتن 
َوِإَذا ِقيمَل َلُهمُم اْسمُجُدوا ِللمرَّْحَمِن َقماُلوا َوَمما المرَّْحَمُن َأَنْسمُجُد ِلَمما َتْأُمُرَنما َوَزاَدُهمْم            )تسميته بالرحمن فقال تعال  

 (َمَائِهِ سَميُجْزَوْنَ مَما كَمانُوا يَعْمَلُمون    وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِمي أَسْم  )وقال تعال  ( نُفُوراً
ًٍ َقمْد َخَلمْت ِممْن َقْبِلَهما ُأَممٌم ِلَتْتُلمَو َعَلمْيِهُم الَّمِذي َأْوَحْيَنما ِإَلْيمَك َوُهمْم            )وقال تعال    يَكْفُمرُونَ  َكَذِلَك َأْرَسْلَناَك ِفي ُأمَّم

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَي اً مَما تَمدْعُوا   )وقال تعال    (هِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَا ِبِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي ال إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْ

 .( فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
ومعلوم أن األسماء إذا كانت أعالما وجامدات ال تدل عل  معن  لم يكن فرق فيها بيين اسيم   

دون اسم وال ينكر عاقل اسما دون اسم بل قد يمتنع عن تسيميته  واسم فال يلحد أحد في اسم 
مطلقا ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية اهلل بكثير من أسمائه وإنما امتنعوا عن بعضها 
وأيضا فاهلل له األسماء الحسن  دون السوأى وإنما يتميز االسم الحسن عن االسيم السييء   
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الجامدات التي ال تدل عل  معن  ال تنقسم إلي  حسين     بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة األعالم
وسوأى بل هذا القائل لو سم  معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعيالم والقيادر   

 .لجاز ذلك عنده  
فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤالء الظاهرية الذين يدعون الوقو  مع الظاهر وقيد قيالوا   

في باب توحيد اهلل وأسمائه وصيهاته ميع إدعيائهم الحيديث      بنحو مقالة القرامطة الباطنية
ومذهب السل  وإنكارهم عل  األشعري وأصحابه أعظم إنكار ومعلوم أن األشعري وأصيحابه  
أقرب إل  السل  واألئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤالء بكثيير وأيضيا فهيم    

في مسائل القرآن والصهات وينكيرون  يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من األئمة 
عل  األشعري وأصحابه واألشعري وأصحابه أقرب إل  أحمد بن حنبل ونحوه من األئمة فيي  
مسائل القرآن والصهات منهم تحقيقا وانتسابا أما تحقيقا فمن عر  مذهب األشعري وأصحابه 

م هو وكل من فهم ذلك وعل يهومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصهات تبين ل
المقالتين أن هؤالء الظاهرية الباطنية أقرب إل  المعتزلة بل إلي  الهالسيهة مين األشيعرية         

وأن األشعرية أقرب إل  السل  واألئمة وأهل الحديث منهم وأيضا فإن إميامهم داود وأكيابر   
به كيانوا  أصحابه كانوا من المثبتين للصهات عل  مذهب أهل السنة والحديث ولكن من أصحا

من المثبتين الصهات عل  مذهب أهل السنة والحديث ولكن من أصحابه طائهة سلكت مسلكت 
المعتزلة وهؤالء وافقوا المعتزلة في مسائل الصهات وإن خالهوهم في القدر والوعييد وأميا   
االنتساب فانتساب األشعري وأصحابه إل  اإلمام أحمد خصوصا وسائر أئمية أهيل الحيديث    

 .مشهور في كتبهم كلها  عموما ظاهر
وما في كتب األشعري مما يوجد مخالها لإلمام أحمد وغيره من األئمة فيوجد في كالم كثير من 
المنتسبين إل  أحمد كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الهرح ابن الجوزي وصيدقه ابين الحسيين    

ن هو أقيرب  وأمثالهم ما هو أبعد عن قول أحمد واألئمة من قول األشعري وأئمة أصحابه وم
إل  أحمد واألئمة من مثل ابن عقيل وابن الجوزي ونحهما كأبي الحسن التميمي وابنيه أبيي   
الهضل التميمي وابن ابنه رزق اهلل التميمي ونحوهم وأئمة أصحاب األشعري كالقاضيي أبيي   
بكر ابن الباقالني وشيخه أبي عبد اهلل بن عبد اهلل بن مجاهد وأصحابه كأبي علي بن شياذان  

أبي محمد بن اللبان بل وشيوخ شيوخه كأبي العباس القالنسي وأمثاله بل والحافظ أبي بكير  و
البيهقي وأمثاله أقرب إل  السنة من كثير من أصحاب األشعري المتأخرين الذين خرجوا عين  
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 .كثير من قوله إل  قول المعتزلة أو الجهمية أو الهالسهة   
وا عن قوله إل  قول المعتزلية أو الجهميية أو   فإن كثير من متأخري أصحاب األشعري خرج

 . الهالسهة إذ صاروا مواقهين في ذلك كما سننبه عليه  
وما في هذا االعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقهة الذين ال يقولون بقول األشعري وغيره 

زلية  من متكلمة أهل اإلثبات وأهل السنة والحديث والسل  بل يثبتون ما وافقيه علييه المعت  
البصريون فإن المعتزلة البصريين يثبتون ما في هذا االعتقاد ولكن األشعري وسائر متكلمية  
أهل اإلثبات مع أئمة السنة والجماعة يثبتون الرؤية ويقولون القرآن غير مخلوق ويقوليون  

 إن اهلل حي بحياة عالم بعلك قادر بقدرة وليس في هذا االعتقاد شئ من هذا اإلثبات  
اعتقاد مختصرا لصاحب مصن  هذا االعتقاد المشيروح وهيو مشيهور بيالعلم      وقد رأيت

والحديث وهو في الظاهر األشعري عند الناس ورأيت اعتقاده عل  هذا النمط ذكر فيه أن اهلل 
متكلم آمر ناه كما يوافق عليه المعتزلة ولم يذكر أن القرآن غير مخلوق وال أثبت الرؤية بيل  

يل إل  الجهمية الذين ناظروا أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة فيي  جعلها مما تأول وكان يم
مسألة القرآن ويرجح جانبهم وحك  عنهم ذم وسب ألحمد بن حنبل وهو بن  اعتقاده وركبيه  
من قول الجهمية ومن قول الهالسهة القائلين بقدم العقول والنهوس وهو مين جينس القيول    

شعرية بل هم متهقون علي  أن القيرآن غيير    المضا  إل  ديمقراطيس وليس هذا مذهب األ
مخلوق وعل  أن اهلل يرى في اآلخرة وإن قيل إن في ذلك تدليسا أو خطأ أو غير ذلك فلييس  
المقصود هنا تصويب قائل معين وال تخطئة وال بيان ما في مقالتيه مين الخطيأ والصيواب     

 . وموافقة السل  ومخالهتهم بل أن يعلم مقالة كل شخص عل  حقيقتها  
ثم الحق يجب اتباعه بما أقام اهلل عليه من البرهان ثم هذا االعتقاد المشروح مع أنه ليس فيه 
زيادة عل  اعتقاد المعتزلة البصريين فاعتقاد المعتزلة البصريين خير منه فإن في هذا المعتقد 

بيناه أن ميا  من اعتقاد المتهلسهة في التوحيد ماال يرضاه المعتزلة كما نبهنا عليه فيما تقدم و
ذكره من التوحيد ودليله هو مأخوذ من أصول الهالسهة وأنه من أبطل الكالم وهيذه الجميل   
نافعة فإن كثيرا من الناس ينتسب إل  السنة أو الحديث أو اتبا  مذهب السل  أو األئمية أو  
 مذهب اإلمام أحمد أو غيره من األئمة أو قول األشعري أو غيره ويكون في أقواله ميا لييس  
بموافق لقول من انتسب إليهم فمعرفة ذلك نافعة جدا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسيبون  
إل  الحديث والسنة حت  أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السل  واألئمة ودخلوا في الكالم 
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الذي ذمه السل  واألئمة حت  نهوا حقيقة أسماء اهلل وصهاته وصاروا   مشابهين للقرامطية  
نية بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء اهلل أحسن من مقالتهم فهم مع دعوى الظياهر  الباط

 .يقرمطون في توحيد اهلل وأسمائه  
وأما السهسطة في العقليات فظاهرة فإنه من المعلوم بصريح العقل امتنا  ارتهيا  نقيضيين   

اإلثبات فال يقيول إنيه   جميعا وإنه ال واسطة بين النهي واإلثبات فمن قال إنه ال يص  الرب ب
حي عليم قدير وال يصهه بالنهي فال يقول ليس بحي عليم قدير فقد امتنع عن النقيضين جميعا 
واالمتنا  عن النقيضين كالجمع بين النقبضين ال يجتمعان وال يرتهعان وهذا مما رأيتيه قيد   

جستاني فإنهم قالوا اعتمد عليه أئمة القرامطة كصاحب كتاب األقاليد الملكوتية أبي يعقوب الس
 .نحن لم نجمع بين النقيضين  

فنقول إنه حي وليس بحي بل رفعنا النقيضين فقلنا ال موصو  وال ال موصيو  قيال هيذا    
القرمطي المصن  الذي رأيته في أفضل هؤالء القرامطة اإلقليد العاشر في أن مين عبيد اهلل   

عة لبعض المخلوقين فإن قوميا مين   نهي الصهات والحدود لم يعبده حق عبادته إذ عبادته واق
األوائل وجماعة من فرق اإلسالم لم يعبدوا اهلل حق عبادته ولم يعرفوه بحقيقة المعرفة فقالوا 
إن اهلل غير موصو  وال محدود وال منعوت وال مرئي وال في مكان وتوهموا أن هذا المقدار 

شبيه وإذا هم قد وقعيوا فيي   تمجيد هلل عز وجل وتعظيم له وأنهم قد تخلصوا من الشرك والت
الحيرة والتيه ألنهم نهوا الصهات والحدود والنعوت عن الباري تقدست عظمته لئال يكون بينه 
وبين خلقه مشابهة وال مماثله فنحن نسألهم بعد عن الموصو  والمحدود والمنعوت من خلقه 

 .عوت غير نعته  أهو الصهة والحد والنعت أم الموصو  غير صهته والمحدود غير حده والمن
فإن قالوا إن الصهة هي الموصو  والحد هو المحدود والنعت هو المنعوت لزمهم أن يقوليوا  
إن السواد هو األسود والبياض هو األبيض وإن قالوا الموصو  غير صهته والمنعوت غيير  
نعته والمحدود غير حده وهو أعني الموصو  والمحدود والمنعوت جميعا مخلوق هذا الخالق 

لذي نزهتموه عن الصهة والحد والنعت أشركتم الخالق بالمخلوق الذي هيو الصيهة والحيد    ا
والنعت في باب أنها غير الموصو  عندكم وإن جاز أن يشارك المخلوق الخالق في وجه من 
الوجوه لم ال يجوز أن يشاركه في جميع الوجوه قال فإذا من عبد اهلل ينهي الصيهات واقيع   

 .بده بسمة الصهات واقع في التشبيه الجلي التشبيه كما أن من ع
ثم أخذ يرد عل  المعتزلة لكن رده عليهم ما أثبتوه من الحق واحتج عليهم بما وافقوه فيه من 
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النهي فإنه بهذا الطريق تمكنت القرامطة والزنادقة المالحدة من إفساد ديين اإلسيالم حييث    
النهي والتعطيل وألزميوه الزم قوليه    احتجوا عل  كل مبتد  بما وافقهم عليه من البدعة من

حت  قرروا التعطيل المحض قال القرمطي ومن أعظم ما أنت به طائهة من أهل هذه النحلة في 
إقامة رأيهم من أن المبد  سبحانه غير موصو  وال منعوت أنهم أثبتوا له األسامي التيي ال  

ت عالم بالذات ونهيوا عنيه   تتعرى عن الصهات والنعوت فقالوا إنه سميع بالذات بصير بالذا
السمع والبصر والعلم ولم يعلموا أن هذه األسامي إذا لزمت ذاتا من الذوات لزمتيه الصيهات   
التي من أجلها وقعت األسامي إذ لو جاز أن يكون عالما بغير علم أو سميعا بغيير سيمع أو   

البصر بصييرا   بصيرا بغير بصر لجاز أن يكون الجاهل مع عدم العلم عالما واألعم  مع فقد
واألصم مع غيبوبة السمع سميعا فلما لم يجز ما وصهناه صح أن العالم إنميا صيار عالميا    

 .لوجود العلم والبصير لوجود البصر والسميع لوجود السمع 
قال فإن قال قائل منهم إنما نهينا عن البصير البصر إذ كان اسم البصير متوجهيا نحيو ذات   

ن كان اسمه البصير لزمه من أجل البصر أن يجوز عليه العم  الخالق ألنا هكذا شاهدنا أن م
ومن كان اسمه السميع يلزمه من أجل السمع أن يجوز عليه الصمم ومن كان اسيمه العيالم   

   .يلحقه من أجل العلم أن يجوز عليه الجهل 
لييس  له  واهلل تعال  ال يلحق به الجهل والعم  والصمم فنهينا عنه ما يلزم بزواله ضده يقال

علة وجوب العم  البصر وال علة وجوب الصمم السمع وال علة وجوب الجهل العلم ولو كانت 
العلة فيه ما ذكرناه كان واجبا أنه مت  وجد البصر وجد العم  أو مت  وجيد السيمع وجيد    
الصمم أو مت  وجد العلم وجد الجهل فلما وجد البصر في بعض ذوي البصر من غير ظهيور  

في بعض ذوي السمع من غير وجود صمم يتبعه ووجد العلم في بعضهم  عم  به ووجد كذلك
من غير وجود جهل به صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمي  لييس هيو العليم     
والسمع والبصر بل في قبول إمكان اآلفة في بعض ذوي العلم والسمع والبصير واهلل تعيال    

فهو إذا كان اسم العالم والسيميع والبصيير   ذكره ليس بمحل اآلفات وال اآلفات بداخلة عليه 
يتوجه نحو ذاته ذا علم وسمع وبصر فتعال  اهلل عما أضا  إليه الجهلة المغترون من هيذه  
األسامي بأنها الزمة له لزوم الذوات بل هذه األسامي مما تتوجه نحو الحدود المنصوبة مين  

 .  اهلل عن ذلك علوا كبيرا العلوي والسهلي والروحاني والجسماني لمصلحة العباد تعال
قال ويقال لهم إن كان االستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا فإن االستشهاد اآلخير اليذي ال   
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يهارق االستشهاد األول مثله في باب الصحة ألنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالما من 
هيل والعمي    أجل علمه أو سميعا من أجل سمعه أو بصيرا من أجل بصره جياز علييه الج  

والصمم فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالما فإن العلم سابقه ومن كان بصيرا كيان البصير   
قرينه ومن كان سميعا كان السمع شهيده فإن جاز لكم أن تتعدوا حكم الشاهد عل  الغائب في 
أحدهما فتقولوا جاز أن يكون في الغائب عالم بغير علم وبصير بغير بصر وسميع بغير سيمع  

ز لنا أن نتعدى حكم الشاهد عل  الغائب في الباب اآلخر فنقول إنا وإن كنا لم نشاهد عالما جا
بعلم إال وقد جاز عليه الجهل وبصيرا بالبصر إال وقد جاز عليه العم  وسميعا بالسمع إال وقد 
جاز عليه الصمم أن يكون في الغائب عالم بعلم ال يجوز عليه الجهل وبصير بالبصر ال يجوز 

ليه العم  وسميع بالسمع ال يجوز عليه الصمم وإال فما الهصل وال سبيل لهم إل  التهصييل  ع
بين االستشهادين فاعرفه فليتدبر المؤمن العليم كي  ألزم هؤالء الزنادقة المالحدة المنيافقون  
الذين هم أكهر من اليهود والنصارى ومشركي العرب كالمعتزلة ونحوهم من نهاة الصهات نهي 

ء اهلل الحسن  وأن تكون أسماؤه الحسن  لبعض المخلوقات فيكون المخلوق هو المسم  أسما
بأسمائه الحسن  كقوله في األول واآلخر والظاهر والباطن أن الظياهر هيو محميد النياطق     

َبيْل َييَداُه   )والباطن هو عل  األساس ومحمد هو األول وعلي هو اآلخر وتأويلهم قوله تعال  
أن   (تَبَّمتْ يَمدَا أَبِمي لَهَمبٍ وَتَمبَّ     )ن اليد الواحدة هو محمد واألخرى علي وقوله تعيال   أ (َمْبُسوَطَتاِن

يديه هما أبو بكر وعمر لكونهما كانا مع أبي لهب في الباطن فأمرهما بقتل النبي  صيل  اهلل  
عليه وسلم فعجزا عن ذلك فأنزل اهلل تبت يدا أبي لهب وأمثال هذه التأويالت المعروفية عين   
القرامطة وأصل كالمهم استداللهم بما يزعمونه من نهي التشبيه وإلزامهم لكل مين وافقهيم   

قال القرمطي  عل  شيء من النهي يطرد مقالته وإتبا  لوازمها والزمها التعطيل الذي يصدونه
ه وال حد وال نعت يوأيضا فمن نزه خالقه عن الصهة والحد والنعت ولم يجرده عما ال صهة ل

بما لم يجرده عنه وإذا كان إثباته لمعبوده ينهي الصهة والحد والنعت فقد كان إثباته  فقد أثبته
مهمال غير معرو  ألن ماال صهة له وال حد وال نعت ليس هو اهلل بزعمه فقط بل هو والنهس 

 .والعقل وجميع الجواهر البسيطة من المالئكة وغيرهم 
ر معلوم فإذا اإلثبات الذي يليق بمجد المبد  وال واهلل تعال  أثبت من أن يكون إثباته مهمال غي

يلحقها اإلهمال هو نهي الصهة ونهي أن ال صهة ونهي الحد ونهي أن ال حد لتبق  هذه العظمة 
لمبد  العالمين إذ ال يحتمل أن يكون معه لمخلوق شركة في هذا التقديس وامتنيع أن يكيون   
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ال إن من شيريطة القضيايا المتناقضية أن    اإلثبات من هذه الطريق مهمال فاعرفه قال فإن ق
يكون أحد طرفيها صدقا واآلخر كذبا فقولكم ال موصوفة وال ال موصوفة قضيتان متناقضيتان  

ليه غلطيت فيي معرفية القضيايا       ال بد ألحدهما من أن تكون صادقة واألخرى كاذبة  يقال
آلخر سالب فإن كانت المتناقضة وذلك أن القضايا المتناقضة أحد طرفي النقيض منه موجب وا

القضية كلية موجبة كان نقيضها جزئية سالبة كقولنا كل إنسان حي وهو قضية كلية موجبية  
 .نقيضة ال كل إنسان حي 

فلما كان من شرط من النقيض أنه ال بد من أن يكون أحد طرفيها موجبة واآلخر سالبة رجعنا 
ها في كلتا طرفيها لم يوجب له شيئا إل  قضيتنا في المبد  هل نجد فيها هذه الشريطة فوجدنا

بل كلتا طرفيها سالبتان وهي قولنا ال موصو  وال ال موصو  فهي إذا لم ينياقض بعضيها   
بعضا وإنما تتناقض القضية في هذا الموضع أن نقول له صهة وأن ليس له صهة أو نقول له 

بيات الجتميا  طرفيي    ه أو إنه في مكان وإنه ال في مكان فيلزمنا حينئذ إثيحد وأن ال حد ل
النقيض عل  الصدق فأما إذا كانت القضييتان سيالبتين إحيداهما سيلب الصيهة الالحقية       
بالجسمانيين واألخرى نهي الصهة الالزمة للروحايين كان من ذلك تجريد الخالق عن سيمات  
المربوبين وصهات المخلوقين قال فقد صح أن من نزه خالقه عن الصهة والحد والنعت واقيع  

تشبيه الخهي كما أن من وصهه وحده ونعته واقع في التشبيه الجلي قلت فهيذا حقيقية   في ال
مذهب القرامطة وهو قد رد عل  من وصهه منهم بالنهي دون اإلثبات ونهي النهي قال ألن في 

ه بالروحانيين وهي العقول والنهيوس  يه بالجسمانيين وفي النهي تشبيها لياإلثبات تشبيها ل
ة عندهم بالنهي دون اإلثبات ولهذا يقولون بسائط ليس فيها تركيب عقلي عندهم أنها موصوف

 .من الجنس والهصل كما إله ليس فيها تركيب األجسام  
وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من االلزمات ومعلوم عند من عر  حقيقة قيولهم  

مسلمين واليهود والنصارى أن هذا القول من أفسد األقوال شرعا وعقال وأبعدها من مذاهب ال
بل مع ما قد حققوه من الهلسهة وعرفوه من مذهب أهل الكالم وادعوه من العليوم الباطنية   
ومعرفة التأويل ودعوى العصمة في أئمتهم وقد قرروا أنا ال نقول الجمع بين النقيضين فليس 

مع بين النقيضيين  في قولنا مجال فيقال لهم ولكن سلبتم النقيضين جميعا وكما أنه يمتنع الج
فيمتنع الخلو من النقيضين فالنقيضان ال يجتمعان وال يرتهعان ولهذا كان المنطقيون يقسمون 
الشرطية المنهصلة إل  مانعة الجمع ومانعة الخلو ومانعتي الجمع والخلو فالمانعة من الجميع  
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ن يكيون ثابتيا   والخلو كقول القائل الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما وإما أ
وإما أن يكون منهيا فتهيد االستثنآت األربعة لكنه موجود فليس بمعدوم أو هو معدوم فلييس  
بموجود أو ليس بموجود فهو معدوم أو ليس بمعدوم فهو موجود وكذلك ما كان من اإلثبيات  

ن وال بمنزلة النقيضين كقول القائل هذا العدد إما شهع وإما وتر فكونه شهعا ووترا ال يجتمعيا 
يرتهعان وهؤالء ادعوا إثبات شيء يخلو عنه النقيضان فإن جوزوا خلوه عن النقيضين جياز  
اجتما  النقيضين فيه وهذا مذهب أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود كصاحب الهصوص وابن 
سبعين وابن أبي المنصور وابن الهارض والقونوي وأمثالهم فإن قولهم وقول القرامطة مين  

 .دة واالتحادية قد يصرحون باجتما  النقيضين   مشكاة واح
وكذلك يذكرون مثل هذا عن الحالج والحالج لما دخل بغداد كانوا ينادون علييه هيذا داعي     
القرامطة وكان يظهر للشيعة أنه منهم ودخل عل  ابن نوبخت رئيس الشيعة ليتبعيه فطالبيه   

مع بين النقيضين أو رفع النقيضين بكرامات عجز عنها ومقاالت أهل الضالل كلها تستلزم الج
جميعا لكن منهم من يعر  الزم قوله فيلتزمه ومنهم من ال يعر  ذلك وكل أمرين ال يجتمعان 
وال يرتهعان فهما في المعن  نقيضان لكن هذا ظاهر في الوجود والعدم وقول مثبتة الحيالين  

وإنما التحقيق إنها ليست  الذين يقولون ال موجودة وال معدومة هو شعبة من مذهب القرامطة
موجودة في األعيان وال منتهية في األذهان ومن األمور الثبوتية ما يكونان بمنزلية الوجيود   
والعدم كقولنا إن العدد إما شهع وإما وتر وقولنا أن كل موجودين إما أن يقترنا في الوجود أو 

غيره وكل جسم إميا متحيرك   يتقدم أحدهما عل  اآلخر وكل موجود إما قائم بنهسه وإما قائم ب
وإما ساكن وإما حي وإما ميت وكل حي إما عالم وإما جاهل وإما قادر وإما عاجز وإما سميع 
وإما أصم وإما أعم  وإما بصير بل وكذلك كل موجودين فإما أن يكونا متجانسيين وإميا أن   

 .يكونا متباينين وأمثال هذه القضايا 
نس القرامطة الرافعة للنقيضين لكن التنياقض قيد   وكل من رام سلب هذين جميعا كان من ج

يظهر باللهظ كما إذا قلنا إما أن يكون وإما أن ال يكون وقد يظهر بالمعن  كما إذا قلنا إما قديم 
بنهسه وإما قائم بغيره وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع بل وقد زدنا في جواب السيائل  

جامعة الطريق الثالث ألهل النظير فيي إثبيات     عما هو مقصوده لكن نبهنا عل  أصول نافعة
السمع والبصر أن السمع والبصر من صهات الكمال فإن الحي السميع البصير أكمل من حيي  
ليس بسميع وال بصير كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي والموجيود العيالم   
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ة كمال فلو لم يتصي   أكمل من موجود ليس بعالم وهذا معلوم بضرورة العقل وإذا كانت صه
الرب بها لكان ناقصا واهلل منزه عن كل نقص وكل كمال محض ال نقص فيه فهو جائز علييه  

ه يه فإنه لو لم يتص  به لكان ثبوته لي يوما كان جائزا عليه من صهات الكمال فهو ثابت ل
يتوق   موقوفا عل  غير نهسه فيكون مهتقرا إل  غيره في ثبوت الكمال له وهذا ممتنع إذا لم

كمال إال عل  نهسه فيلزم من ثبوت نهسه ثبوت الكمال لها وكل ما ينزه عنيه فإنيه يسيتلزم    
ه وأيضا فلو لم يتص  بهذا الكالم لكان السميع البصير من مخلوقاتيه  ينقصا يجب تنزيهه ل

 .أكمل منه  
يكيون إال  ومن المعلوم في بداية العقول أن المخلوق ال يكون أكمل من الخالق إذ الكميال ال  

بأمر وجودي والعدم المحض ليس فيه كمال وكل موجود للمخلوق فياهلل خالقيه ويمتنيع أن    
يكون الوجود الناقص مبدعا وفاعال للوجود الكامل إذ من المستقر في بداية العقول أن وجود 
العلة أكمل من وجود المعلول د  وجود الخالق الباري الصانع فإنه من المعلوم باالضطرار إنه 

 .أكمل من وجود المخلوق المصنو  المهعول  
وقد بسطنا الكالم عل  مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع وبينا أن اهلل سيبحانه وتعيال    
يستعمل في حقه قياس األول  كما جاء بذلك القرآن وهو الطريق التي يسلكها السل  واألئمة 

أول  به وكيل نقيص ينيزه عنيه      كأحمد وغيره من األئمة فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق
ضَرَ َ لَكُمْ مَثَالً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَما  ) مخلوق فالخالق أول  أن ينزه عنه كما قال تعال 

 ( مْمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَمتِكُمْ أَنْفُسَمكُ  
َيَتمَواَر  ِممَن اْلَقمْوِم ِممْن ُسموِء َمما ُبشِّمَر ِبمِه         *  َوِإَذا ُبشَِّر َأَحمُدُهْم ِباْلمُأْنَثى َظملَّ َوْجُهمُه ُمْسمَود ًا َوُهمَو َكِظميٌم       ) وقال تعال 

مِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ لِلَّذِينَ ال يُؤْ* أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَا ِ أَال سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَ ِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِ َ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ال جَرَمَ )وقوله تعال   (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وذلك ألن صهات الكمال أمور وجودية أو أمور سيلبية مسيتلزمة    ( رَطُمونَ أَنَّ لَهُممُ النَّمارَ وَأَنَّهُممْ مُفْ   
فنهيي السينة والنيوم     ( اللَّهُ ال إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنًٌَ وَال نَوْمٌ)ألمور وجودية كقوله تعال  

اسيتلزم ثبيوت العيدل     (بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِوَمَا رَبُّكَ  )استلزم كمال صهة الحياة والقيومية وكذلك قوله 
استلزم كمال العلم ونظائر ذلك كثيرة  (ال يَعْزُ ُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَال فِي الْمأَرْفِ )وقوله تعال  
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وأما العدم المحض فال كمال فيه وإذا كان كذلك فكل كمال ال نقص فيه بوجه ثبيت للمخليوق   
 :فالخالق أحق به من وجهين  

أحدهما أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخليوق القابيل للعيدم المحيدث     
 .المربوب 

فإنما استهاده من ربه وخالقه فإذا كان هو مبدعا للكمال وخالقا له كان الثاني أن كل كمال فيه 
من المعلوم باالضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أول  بأن يكيون متصيها بيه مين     

نْ رَزَقْنَاهُ ضَرَ َ اللَّهُ مَثَالً عَبْداً مَمْلُوكاً ال يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَ)المستهيد المبد  المعطي وقد قال اهلل تعال  

وَضَمرَ َ اللَّمهُ مَمثَالً رَجُلَميْنِ     * مُمونَ  مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِر اً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَملْ أَكْثَمرُهُمْ ال يَعْلَ  

هُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ ال يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَمدْلِ وَهُموَ   أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ ال يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْال

وهذا المثل وإن كان يهيد الدعاء إل  عبادة اهلل وحده دون عبادة ما سواه  (عَلَمى فِمرَا ٍ مُسْمتَقِيمٍ   
بين الكامل والناقص وعلم أن ونه  عبادة األوثان لوجود هذا الهرقان فإذا علم انتهاء التساوي 

ق منهم بكيل كميال بطرييق األولي      يالرب أكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأح
 .واألحرى 

الطريق الرابع في إثبات السمع والبصر والكالم إن نهي هذه الصهات نقائص مطلقيا سيواء   
وال يخلقيه   نهيت عن حي أو جماد وما انتهت عنه هذه الصهات ال يجوز أن يحدث عنه شيء

ِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِممَ تَعْبُمدُ مَما ال يَسْممَعُ وَال يُبْ ِمرُ وَال      إ)وال يجيب سائال وال يعبد وال يدع  كما قال الخليل 

قَمالُوا بَملْ    *ضُمرُّونَ  أَوْ يَنْفَعُمونَكُمْ أَوْ يَ * قَالَ هَلْ يَسْممَعُونَكُمْ إِذْ تَمدْعُونَ  )وقال إبراهيم لقومه ( يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْالً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّمهُ  )وقال تعال  ( وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْالً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَقَمالُوا  )وقال تعال     (مِنيَال يُكَلِّمُهُمْ وَال يَهْدِيهِمْ سَبِيالً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِ

وهذا ألنه من المستقر في الهطر أن ماال يسمع وال يبصر وال يتكلم  (هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِميَ 
يكيون ربيا    ال يكون ربا معبودا كما أن ماال يغن  شيئا وال يهدى وال يملك ضرا وال نهعيا ال 

معبودا ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينهع عباده بالرزق وغيره ويهديهم وهو اليذي  
يملك أن يضرهم بأنوا  الضرر فإن هذه األمور من جملة الحوادث التي يحدثها رب العيالمين  
ا فلو قدر أنه ليس محدثا لها كانت حادثة بغير محدث أو كان محدثها غيره وإذا كيان محيدثه  
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غيره فالقول في إحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث فال بد أن تنتهيي إلي  قيديم ال    
محدث ولذلك من المستقر في العقول أن ماال يسمع وال يبصر وال يتكلم ناقص عين صيهات   
الكمال ألنه ال يسمع كالم أحد وال يبصر أحد وال يأمر بأمر وال ينه  عين شييء وال يخبير    

ن كالحي األعم  األصم كان بمنزلة ما هو شر منه وهو الجماد اليذي لييس   بشيء فإن لم يك
فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم ونهي قبول هذه الصهات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إل  
إنصا  المعدوم ممن يقبلها واتص  بأضدادها إذ اإلنسان األعم  أكمل من الحجر واإلنسيان  

لك مما ال يوص  بشيء من هذه الصهات وإذا كان نهيي هيذه   األبكم أكمل من التراب ونحو ذ
الصهات معلوما بالهطرة إنه من أعظم النقائص والعيوب وأقرب شبها بالمعيدوم كيان مين    
المعلوم بالهطرة أن الخالق أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما ينه  عنه وإن اتصيافه  

ت الثانية وال الثالثة فإن الثانية مبنية عل  بهذه العيوب من أعظم الممتنعات وهذه الطريق ليس
أنه حي فال بد من اتصافه بها أو بضدها والثالثة مبنية عل  أنها صهات كمال فيجب اتصيا   
الرب بها وأما هذه فمبنية عل  أن نهي هذه الصهات نقائص ومعايب ومذام يمتنع وص  الرب 

 . بها واهلل سبحانه وتعال  أعلم
 

   :فصل 
مصن  والدليل عل  نبوة األنبياء المعجزات والدليل عل  نبوة محمد  صل  اهلل عليه ثم قال ال

وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه الطريقة هي من أتم الطرق 
عند أهل الكالم والنظر حيث يقررون نبوة األنبياء بالمعجزات وال ريب أن المعجيزات دلييل   

نبوة األنبياء لكن كثير من هؤالء بل كل من بني إيمانه عليها يظن أن ال نعر  صحيح لتقرير 
نبوة األنبياء إال بالمعجزات ثم لهم في تقرير داللة المعجزة عل  الصدق طرق متنوعة وفيي  
بعضها من التناز  واالضطراب ما سننبه عليه والتزم كثير من هؤالء إنكار خيرق العيادات   

 .كروا كرامات األولياء والسحر ونحو ذلك  لغير األنبياء حت  أن
وللنظار هنا طرق متعددة منهم من ال يجعل المعجزة دليال بل يجعل الدليل استواء ميا ييدعو   
إليه وصحته وسالمته من التناقض كما يقول طائهة من النظار ومنهم مين يوجيب تصيديقه    

غير المعجزة وهيذا أصيح    بدون هذا وهذا ومنهم من يجعل المعجزة دليال ويجعل أدلة أخرى
الطرق ومن لم يجعل طريقها إال المعجزة اضطر لهذه األمور التي فيها تكذيب لحق أو تصديق 
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لباطل ولهذا كان السل  واألئمة يذمون الكالم المبتد  فإن أصحابه يخطئون إما في مسيائلهم  
ئكته وكتبه ورسله عل  وإما في دالئلهم فكثيرا ما يثبتون دين المسلمين في اإليمان باهلل ومال

أصول ضعيهة بل فاسدة ويلتزمون لذلك لوازم يخالهون بها السمع الصحيح والعقل الصيريح  
وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم حيث أثبتوا حدوث العالم بحدوث األجسام وأثبتوا ذلك 

عين   بحدوث صهاتها التي هي األعراض فاضطرهم ذلك إل  القول بحدوث كل موصو  فنهوا
اهلل الصهات وقالوا بأن القرآن مخلوق وأنه ال يرى في اآلخرة وقالوا إنه ال مباين وال محايث 
وأمثال ذلك من مقاالت النهاة التي تستلزم التعطيل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وليس 

نبوة األمر كذلك بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة فإن المقصود إنما هو معرفة صدق مدع  ال
أو كذبه فإنه إذا قال إني رسول اهلل فهذا الكالم إما أن يكون صدقا وإما أن يكيون كيذبا وإن   
شئت قلت هذا خبر فإما أن يكون مطابقا للمخبر وإما أن يكون مخالها له سواء كانت مخالهته 
 له عل  وجه العمد أو الخطأ إذ قد يظن الرجل في نهسه أو غيره أنه رسول اهلل غير متعميد 
للكذب بل خطأ وضالل مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول إني ربك ويخاطبه بأشياء وقد 

ه أحللت لك ما حرمت عل  غيرك وأنت عبدي ورسولي وأنت أفضيل أهيل األرض   ييقول ل
وأمثال هذه األكاذيب فإن مثل هذا قد وقع لكثير من الناس فإذا كان مدعي الرسالة ليم يكين   

ون كاذبا عمدا أو ضالال فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما صادقا فال بد أن يك
 .هو دون دعوى النبوة فكي  بدعوى النبوة 

ومعلوم أن مدع  الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن يكون مين أنقيص   
لغهيم الرسيالة   الخلق وأرذلهم ولهذا قال أحد أكابر ثقي  للنبي  صل  اهلل عليه وسلم لميا ب 

ودعاهم إل  اإلسالم واهلل ال أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني مين أن  
أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك فكي  يشتبه أفضيل الخليق وأكملهيم    

 :بأنقص الخلق وأرذلهم وما أحسن قول حسان   
 ته تأتيك بالخير       لو لم تكن فيه آيات مبينة     كانت بديه  

وما من أحد ادع  النبوة من الكذابين إال وقد ظهر علييه مين الجهيل والكيذب والهجيور      
ه أدن  تمييز وما مين أحيد ادعي  النبيوة مين      يواستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن ل

الصادقين إال وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنوا  الخيرات ما ظهر لمن ليه أدني    
تمييز فإن الرسول ال بد أن يخبر الناس بأمور وييأمرهم بيأمور وال بيد أن يهعيل أميورا          
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والكذاب يظهر في نهس ما يأمر به ويخبر عنه وما يهعله ما يبين به كذبه من وجيوه كثييرة   
والصادق يظهر في نهس ما يأمر به وما يخبر عنه ويهعله ما يظهر به صيدقه مين وجيوه    

ادعيا أمرا من األمور أحدهما صادق في دعواه واآلخر كاذب فال بد أن كثيرة بل كل شخصين 
يبين صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للهجور كما 
في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  أنه قال عليكم بالصدق فيإن  

هدي إل  الجنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت  الصدق يهدي إل  البر وإن البر ي
يكتب عند اهلل صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إل  الهجور وإن الهجور يهدي إل  النار 

هَملْ أُنَبِّمئُكُمْ   )وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حت  يكتب عند اهلل كذابا ولهذا قال تعال  

وَالشُّمعَرَاءُ يَتَّمبِعُهُمُ    *يُلْقُمونَ السَّممْعَ وَأَكْثَمرُهُمْ كَماذِبُونَ    * تَنَمزَّلُ عَلَمى كُملِّ أَفَّماكٍ أَثِميمٍ      * يَاطِنيُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّ

بكاهن تنزل  بين سبحانه أنه ليس  ( وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا ال يَفْعَلُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * الْغَاوُونَ 
عليه الشياطين وال شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر فبين أن الشيياطين تنيزل علي     
الكاذب الهاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون فهؤالء الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون 
أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والهجور ما يبين أن الذي يخبيرون  

 .ه ليس عن ملك وليسوا بأنبياء   ب
ولهذا لما قال النبي  صل  اهلل عليه وسلم  البن صياد قد خبأت لك خبيئا قال هو المدخ قال له 
النبي  صل  اهلل عليه وسلم  إخسأ فلن تعدو قدرك يعني إنما أنت كاهن كما قال للنبي  صيل   

الماء وذلك هو عرش الشييطان  اهلل عليه وسلم  يأتيني صادق وكاذب وقال أرى عرشا عل  
كما ثبت مثل ذلك في الصحيح عن النبي صل  اهلل عليه وسلم وبين اهلل تعيال  أن الشيعراء   

ه في العاقبية قيال   ييتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا ل
فهذه صهة الشعراء كما أن تلك صيهة  ( يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُمونَ وَأَنَّهُمْ  أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ)تعال  

من تنزل عليه الشياطين فمن عر  الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعلمه علم علميا  
يقينا أنه ليس بشاعر وال كاهن وال كاذب والناس يميزون بين الصادق والكاذب بيأنوا  مين   

لمقاالت كالهالحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطيب  األدلة حت  في المدعين للصناعات وا
والهقه وغير ذلك فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إال والتهريق في ذلك بين الصادق 
والكاذب له وجوه كثيرة وكذلك من أظهر قصدا وعمال كمن يظهر الديانة واألمانة والنصييحة  
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بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة والنبيوة   والمحبة وأمثال ذلك من األخالق فإنه ال
مشتملة عل  علوم وأعمال ال بد أن يتص  الرسول بها وهي أشر  العلوم وأشر  األعميال  
فكي  يشتبه الصادق فيها بالكاذب وال يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثييرة ال  

اننا وقد علم جنس ما جاءت به األنبياء سيما والعالم ال يخلو من آثار نبي من لدن آدم إل  زم
والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به ولم تزل آثار المرسلين في األرض ولم ييزل  
عند النار من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويهرقون به بيين الرسيل   

 .وغير الرسل  
أمر بالشرك وعبيادة األوثيان وإباحية    فلو قدر أن رجال جاء في زمان إمكان بعث الرسل و

الهواحش والظلم والكذب ولم يأمر بعبادة اهلل وال باإليمان باليوم اآلخر هل كان مثل هذا يحتاج 
أن يطالب بمعجزة أو يشك في كذبه أنه نبي ولو قدر أنه أت  بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من 

ال يدع  اإللهية لم يكن ما يأتي بيه داال  جنس المخاريق أو الهتن والمحنة ولهذا لما كان الدج
عل  صدقه للعلم بأن دعواه ممتنعة في نهسها وإنه كذاب وكذلك من نشأ في بنيي إسيرائيل   
معروفا بينهم بالصدق والبر والتقوى بحيث قد خبر خبرة باطنة يعلم منها تمام عقله ودينه ثم 

بالرد من أن يخبرنا الرجيل اليذي ال    أخبر بأن اهلل نبأه وأرسله إليهم فإن هذا ال يكون أول 
 .يشك في عقله ودينه وصدقه أنه رأى رؤيا  

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تناز  الناس في أن خبر الواحد هل يجوز أن يقترن بيه  
من القرائن والضمائم ما يهيد معه العلم وال ريب أن المحققين من كل طائهة علي  أن خبير   

ثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه الضروري بخبر المخبر بيل  الواحد واالثنين والثال
القرائن وحدها قد تهيد العلم الضروري كما يعر  الرجل رضاء الرجل وغضبه وحبه وبغضه 
وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نهسه بأمور تظهر عل  وجهه قد ال يمكنه التعبير عنها كما 

فأقسم أنه ال    (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)ثم قال   (نَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْوَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْ)قال تعال  
بد أن يعر  المنافقين في لحن القول وعلق معرفتهم بالسيما عل  المشيئة ألن ظهور ما فيي  

حد سريرة إال نهس اإلنسان من كالمه أبين من ظهوره عل  صهحات وجهه وقد قيل ما أسر أ
أظهرها اهلل عل  صهحات وجهه وفلتات لسانه فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نهس اإلنسان 
من غير إخبار فإذا اقترن بذلك أخباره كان أول  بحصول العلم وال يقول عاقل من العقيالء إن  

يخبير  مجرد خبر الواحد أو خبر كل واحد يهيد العلم بل وال خبر كل خمسة أو عشرة بل قيد  
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أل  أو أكثر من أل  ويكونون كاذبين إذا كانوا متواطئين وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم 
بما يقترن به من القرائن بل في لحن قوله وصهحات وجهه ويحصل بذلك عليم ضيروري ال   
يمكن المرء أن يدفعه عن نهسه فكي  بدعوى المدعي إنه رسول اهلل كي  يخهي صدقه وكذبه 

يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من األدلة ال تعد وال تحصي  وإذا كيان   أم كي  ال 
الكاذب إنما يأتي من وجهين إما أن يتعمد الكذب وإما أن يلبس عليه كمن يأتيه الشيطان فمن 
المعلوم الذي ال ريب فيه إن من الناس من يعلم منه إنه ال يتعمد الكذب بل كثير ممين خبيره   

شيوخهم ومعامليهم يعلمون منهم علما قاطعا إنهم ال يتعمدون الكيذب وإن  الناس وجربوه من 
كانوا يعلمون أن ذلك ممكن فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه فإنا نعلم أن اهلل قادر علي   
قلب الجبال ياقوتا والبحار دما ونعلم إنه ال يهعل ذلك ونعلم من حال البشر من حييث الجملية   

 م يهوديا ونصرانيا ونحو ذلكإنه يجوز أن يكون أحده
ونعلم مع هذا أن هذا لم يقع بل وال يقع من األشخاص وإن من أخبرنا بوقوعه منهم كيذبناه  

 .قطعا 
ونحن ال ننكر أن الرجل قد يتغير ويصير متعمد الكذب بعد أن لم يكن كذلك لكين إذا اسيتحال   

 .وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع عل  أموره  
خديجة رضي اهلل عنها تعلم من النبي  صل  اهلل عليه وسلم  إنيه الصيادق    ولهذا لما كانت

البار قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت عل  عقلي فقالت كال واهلل ال يخزييك اهلل إنيك   
لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضي  وتكسب المعدوم وتعين عل  نوائيب  

ب فإنه يعلم من نهسه  صل  اهلل عليه وسلم إنه لم يكذب لكن الحق فهو لم يخ  من تعمد الكذ
خا  في أول األمر أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني فذكرت خديجة ميا  
ينهي هذا وهو ما كان مجبوال عليه من مكارم األخالق ومحاسن الشيم واألعمال وهو الصدق 

فيه الصدق والعدل واإلحسان ليم يكين مميا    المستلزم للعدل واإلحسان إل  الخلق ومن جمع 
يخزيه اهلل وصلة الرحم وقرى الضي  وحمل الكل وإعطاء المعدوم واإلعانة عل  نوائب الحق 
هي من أعظم أنوا  البر واإلحسان وقد علم من سنة اهلل أن من جبليه اهلل علي  األخيالق    

نبوة في اآلدميين هيي مين   المحمودة ونزهه عن األخالق المذمومة فإنه ال يخزيه وأيضا فال
 .عهد آدم عليه السالم فإنه كان نبيا وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله باالضطرار 

وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسول وجنس أحوالهم فالمدعي للرسالة في زمن اإلمكيان إذا  
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 أت  بما ظهر به مخالهته للرسل علم أنه ليس منهم   
رسل علم إنه منهم ال سيما إذا علم أنه ال بيد مين رسيول    وإذا أت  بما هو من خصائص ال

منتظر وعلم أن لذلك الرسول صهات متعددة تميزه عمن سواه فهذا قد يبلغ بصاحبه إل  العلم 
الَّمذِينَ آتَيْنَماهُمُ الْكِتَما َ يَعْرِفُونَمهُ كَمَما      )الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر ولهذا قال تعيال   

والمسلك األول النوعي هو مما استدل به ( َاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُممْ يَعْلَمُمون  يَعْرِفُونَ أَبْنَ
النجاشي عل  نبوته فإنه لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرؤه عليه قيال إن  

بن نوفل لما أخبره النبي   هذا والذي جاء به موس  ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك قبله ورقة
صل  اهلل عليه وسلم  بما رآه وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب اإلنجيل بالعبرانية فقالت ليه  
خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول فأخبره النبي  صل  اهلل عليه وسيلم  بخبيره   

بيي  صيل  اهلل   فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موس  وإن قومك سيخرجونك فقال الن
عليه وسلم  أو مخرجي هم فقال نعم لم يأت أحد بمثل ما جئت بيه إال عيودي وإن ييدركني    
يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي والمسلك الثاني الشخصي استدل بيه  
هرقل ملك الروم فإن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إل  اإلسيالم  

لب هرقل من كان هنا من العرب وكان أبو سهيان قد قدم في طائهة من قريش في تجارة إل  ط
غزة فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي  صل  اهلل عليه وسلم فسأل أبا سهيان وأمر الباقين إن 
كذب أن يكذبوه فصار يجدهم موافقين له في األخبار فسألهم هل كان في آبائه مليك قيالوا ال   

ذا القول أحد قبله قالوا ال وسألهم أهو ذو نسب فيكم قالوا نعم وسألهم هيل كنيتم   وهل قال ه
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا ال جربنا عليه كذبا وسألهم هل اتبعه ضعهاء الناس 
أم أشرافهم فذكروا أن الضعهاء اتبعوه وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا إنهم يزييدون  

ه بعد أن يدخل فيه فقيالوا ال وسيألهم هيل    يرجع أحد منهم عن دينه سخطة لوسألهم هل ي
قاتلتموه قالوا نعم وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا المرة وندال عليه األخرى 
وسألهم عليه األخرى وسألهم هل يغدر فذكروا أنه ال يغدر وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا 

حده ال نشرك به شيء وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصيالة والصيدق   أن نعبد اهلل و
والعها  والصلة فهذه أكثر من عشر مسائل ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الداللة وإنيه  
سألهم عن أسباب الكذب وعالماته فرآها منتهية وسألهم عن عالمات الصدق فوجيدها ثابتية   

لك فقالوا ال قال قلت فلو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب مليك  فسألهم هل كان في آبائه م
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أبيه وسألتك هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلت ال فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقليت  
رجل ائتم بقول قيل قبله وال ريب أن اتبا  الرجل لعادة آبائه واقتدائه بمن كان قبله كثيرا ميا  

  االبتداء بقول لم يعر  في تلك األمة قبله وطلب أمر ال يناسب حال يكون في اآلدميين بخال
 .أهل بيته فإن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع 

ولهذا أردفه بقوله فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا ال قال فقد علمت أنيه  
ن مثل هذا يكون كذبا محضيا  لم يكن ليد  الكذب عل  الناس ثم يذهب فيكذب عل  اهلل وذلك أ

يكذبه لغير عادة جرت وهذا ال يهعله إال من يكون من شأنه أن يكذب فإذا لم يكن مين خلقيه   
الكذب قط بل لم يعر  منه إال الصدق وهو يتور  أن يكذب عل  الناس كان تورعه عين أن  

جنسه فيإذا  يكذب عل  اهلل أول  وأحق واإلنسان قد يخرج عن عادته في نهسه إل  عادة بني 
 . انته  هذا وهذا كان هذا أبعد عن الكذب وأقرب إل  الصدق 

ثم أرد  ذلك بالسؤال عن عالمات الصدق فقال وسألتكم أضعهاء الناس يتبعونه أم أشيرافهم  
فقلتم ضعهاؤهم وهم إتبا  الرسل قال فهذه عالمات من عالمات الرسل وهو اتبا  الضعهاء له 

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ )وقالوا  (قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ)ة عن قوم نوح ابتداء قال اهلل تعال  حكاي

لِمَمنْ  قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْمعِفُوا  )وقال تعال  في قصة صالح  (هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْي

َقماَل الَّمِذيَن اْسمَتْكَبُروا ِإنَّما ِبالَّمِذي آَمْنمُتْم ِبمِه        * آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ فَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِمهِ مُؤْمِنُمونَ   

رُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَمنْ آمَمنَ مِمنْهُمْ    قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَ)وقال تعال  في قصة شعيب   (كَافِرُونَ

ثم قال هرقل وسألتكم أيزيدون أم ينقصيون   (أَتَعْلَمُونَ أَنَّ فَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِملَ بِمهِ مُؤْمِنُمونَ   
أحد منهم عن دينه سخطة له بعيد   فقلتم بل يزيدون وكذلك اإليمان حت  يتم وسألتكم هل يرتد

أن يدخل فيه فقلتم ال وكذلك اإليمان إذا خالطت بشاشته القلوب ال يسخطه أحد فسيألهم عين   
زيادة اتباعه ودوامهم عل  اتباعه فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون وهذا من عالمات الصيدق  

صحابه ويمتنيع عنيه   والحق فإن الكذب والباطل ال بد أن ينكش  في آخر األمر فيرجع عنه أ
من لم يدخل فيه ولهذا أخبرت األنبياء المتقدمون أن المتنب ء الكذاب ال يدوم إال مدة يسييرة  
وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غيرهم حيث رأى 
 رجال يسب النبي  صل  اهلل عليه وسلم من رؤس النصارى ويرميه بالكيذب فجميع علمياء   
النصارى وسألهم عن المتنب ء الكذاب كم تبق  نبوته فأخبروه بما عندهم مين النقيل عين    
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األنبياء إن الكذاب المهتري ال يبق  إال كذا وكذا سنة لمدة قريبة إما ثالثين سينة أو نحوهيا   
فقال لهم هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبيو   

 هذا كذابا ثم ضرب عنق ذلك الرجل  فكي  يكون 
وسألهم هرقل عن محاربته ومسألته فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلب كما غلب ييوم بيدر   
وتارة يغلب كما غلب يوم أحد وإنه إذا عاهد ال يغدر فقال لهم وسألتكم كي  الحيرب بيينكم   

الرسل تبتل  وتكون العاقبة وبينه فقلتم إنها دوال يدال علينا المرة وندال عليه األخرى وكذلك 
لها قال وسألتكم هل يغدر فقلتم إنه ال يغدر وكذلك الرسل ال تغدر فهو لما كان عنده من علمه 
بعادة الرسل وسنة اهلل فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم ال يغدرون علم أن هذا من 

يهم بالسراء والضراء لينالوا درجة عالمات الرسل فإن سنة اهلل في األنبياء والمؤمنين أنه يبتل
الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم أنه قال والذي نهسي بيده ال 

 . يقضي اهلل للمؤمن قضاء إال كان خيرا له  
ه وإن أصابته ضراء صيبر  يوليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا ل

عال  قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال  فكان خيرا له واهلل ت
ِإْن َيْمَسْسُكْم َقمْرٌح َفَقمْد َممسَّ اْلَقمْوَم َقمْرٌح ِمْثُلمُه َوِتْلمَك اْلَأيَّماُم         * وَال تَهِنُوا وَال تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِنيَ )

فمن الحكم تمييز المؤمن ( نَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّمالِمِنيَ نُدَاوِلُهَا بَيْ
عن غيره فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم يظهر لهم وليهم وعدوهم إذا الجمييع يظهيرون   

* وَمَا أَفَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِنيَ )تعال   المواالة فإذا غلبوا ظهر عدوهم قال 

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَ ُ  قِتَاالً لَاتَّبَعْنَاكُمْ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِنيَ )وقال تعال   (َمِنْهُمْ لِلْإِميَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُون

وأمثال ذلك ومن الحكم أن يتخذ منكم شهداء فإن منزلة  (لَ مِنَ الطَّيِّبِعَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِي
 الشهادة منزلة عليه في الجنة وال بد من الموت فموت العبد شهيدا أكمل له

 وأعظم ألجره وثوابه ويكهر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنهسه واهلل ال يجب الظالمين  
صهم من الذنوب فإنهم إذا انتصروا دائميا حصيل   ومن ذلك أن يمحص اهلل الذين آمنوا فيخل

إِنَّمَما نُمْلِمي لَهُممْ    )للنهوس من الطغيان وضع  اإليمان ما يوجب لها العقوبة والهوان قال تعيال   
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وفي الصحيحين عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  أنه قال مثل المؤمن كمثل  (لِيَمزْدَادُوا إِثْمماً وَلَهُممْ   
ا الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق كمثل شيجرة األرز  الخامة من الزر  تقيمه

ال تزال ثابتة عل  أصلها حت  يكون انجهافها مرة واحدة وسئل  صل  اهلل علييه وسيلم أي   
الناس أشد بالء فقال األنبياء ثم الصالحون ثم األمثل فاألمثل يبتلي الرجل عل  حسب دينه فإن 

إن كان في دينه صالبة زيد في بالئه وال يزال البالء بيالمؤمن  كان في دينه رقة خه  عنه و
أَمْ حَسِمبْتُمْ أَنْ تَمدْخُلُوا   )في نهسه وأهله وماله حت  يلق  اهلل وليس عليه خطيئة  وقد قال تعيال   

لضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّمذِينَ آمَنُموا مَعَمهُ    الْجَنًََّ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَا

ًَ َوَلمَّما َيْعَلمِم اللَّمُه الَّمِذيَن َجاَهمُدوا         )وقال تعيال    ( مَتَى نَ ْرُ اللَّمهِ أَال إِنَّ نَ ْمرَ اللَّمهِ قَرِيمبٌ     َأْم َحِسمْبُتْم َأْن َتمْدُخُلوا اْلَجنَّم

وفي األثر فيما روي عن اهلل تعال   ي   يا ابن آدم البالء يجمع بيني    (ل َّمابِرِينَ مِنْكُمْ وَيَعْلَممَ ا 
وبينك والعافية تجمع بينك وبين نهسك  ي  وفي األثر أيضا إنهم إذا قيالوا للميريض اللهيم     
ارحمه يقول اهلل كي  أرحمه من شيء به أرحمه وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشيع هلل  

اهلل من الذنوب وطلب النصر من اهلل وبرىء من حوله وقوته متوكال عل  اهلل وذل وتاب إل  
وَلَقَدْ نَ َرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلًٌَّ فَاتَّقُوا )ولهذا ذكرهم اهلل بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين فقال 

اللَّمُه ِفمي َممَواِطَن َكمِثَ ٍة َوَيمْوَم ُحَنمْيٍن ِإْذ َأْعَجَبمْتُكْم         لَقَمدْ نَ َمرَكُمُ  )وقال تعيال   ( اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْمكُرُونَ 

وشواهد هذا  (كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْفُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ
نه من أنهسهم ومن غيرهم وهو األصل كثيرة وهو أمر يجده الناس بقلوبهم ويخشونه ويعرفو

من المعار  الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربها واألخبار المتواترة لمن سمعها ثم ذكير  
وذلك أن اهلل سبحانه إنما يعاقب الناس ( وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَمقَ الْكَمافِرِينَ  )حكمة أخرى فقال 

ه حسينة  يه حسنات أطعمه اهلل بحسناته في الدنيا فإذا لم تبق  لبأعمالهم والكافر إذا كانت ل
عاقبه بكهره والكهار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكهر والتكيذيب ميا   
يستحقون به المحق فهي إدالتهم ما يمحقهم اهلل به وأما الغدر فإن الرسل ال تغيدر أصيال إذ   

ين عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم  إنه قال آية المنيافق  الغدر قرين الكذب كما في الصحيح
ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخل  وإذا اؤتمن خان وفي الصحيحين أيضا عن النبي  صيل   
اهلل عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة مينهن كانيت فييه    
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ن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر خصلة من النهاق حت  يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتم
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَ َّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ )قلت الغدر ونحوه داخل في الكذب كما قال تعال  

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا * مُعْرِضُونَ  فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ( )مِنَ ال َّالِحِنيَ

فالغدر يتضمن كذبا في المستقبل والرسل صيلوات اهلل علييهم   ( اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ
مركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا منزهون عن ذلك فكان هذا من العالمات قال وسألتك بما يأ

اهلل وال تشركوا به شيئا ويأمركم بالصالة والصدق والعها  والصلة وينهاكم عما كيان يعبيد   
آباؤكم وهذه صهة نبي وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظن أنه منكم ولوددت أني أخلص 

حقا فسيملك موضع قدمي هاتين إليه ولوال ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن يكن ما يقول 
وكان المخاطب بذلك أبو سهيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي  
صل  اهلل عليه وسلم  قال أبو سهيان فقلت ألصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة 

 عليه وسلم سييظهر  أنه يخافه ملك بني األصهر وما زلت موقنا بأن أمر رسول اهلل  صل  اهلل
حت  أدخل اهلل علي اإلسالم وأنا كاره قلت فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقيل اللبييب   

 .ا بأن هذا هو النبي الذي ينتظره علما جازم
وقد اعترض عل  هذا بعض من لم يدرك غور كالمه وسؤاله كالماوردي ونحوه وقيال إنيه   

بالمعجزة وليس األمر عل  ما قال بل كل عاقل سليم الهطرة بمثل هذا ال تعلم النبوة وإنما تعلم 
إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من أدل األمور عل  عقل السائل وخبرته واستنباطه ميا  
يتميز به هل هو صادق أو كاذب وأنه بهذه األمور تميز له ذلك ومما ينبغي أن يعر  أن ميا  

ضها به بل كل ما يحصل لإلنسان من شيبع وري  يحصل في القلب لمجمو  أمور قد يستقل بع
 .وسكر وفرح وغم بأمور مجتمعة ال يحصل ببعضها لكن بعضها قد يحصل بعض العلم  

وكذلك العلم بمجرد األخبار وبما جربه من المجربات وبما في نهس اإلنسان من األمور فيإن  
إل  العلم حتي  يتزاييد    الخبر الواحد يحصل في القلب نو  ظن ثم اآلخر يقويه إل  أن ينتهي

فيقوى وكذلك ما يجربه اإلنسان من األمور وما يراه من أحوال الشخص وكذلك ما يستدل به 
عل  كذبه وصدقه وأيضا فإن اهلل سبحانه وتعال  أبق  في العالم اآلثار الدالة عل  ميا فعليه   

معليوم بيالتواتر    بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضيا 
وَإِنْ )كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده واهلل تعال  كثيرا ما يذكر ذلك في القرآن كقوله 
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َوَكمْم َأْهَلْكَنما َقمْبَلُهْم ِممْن َقمْرٍن ُهمْم َأَشمدُّ        )وقال تعال  ( ُيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَمادٌ وَثَمُمود  

َكمذََّبْت َقمْبَلُهْم َقمْوُم ُنموٍح َواْلمَأْحَزاُ  ِممْن َبْعمِدِهْم َوَهمَّمْت         )وقال تعال   (طْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِالدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍمِنْهُمْ بَ

إل  قوله تعال   (كَانَ عِقَا ِكُلُّ أُمًٍَّ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ 
نْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي أَوَلَمْ يَسِ ُوا فِي الْأَرْفِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبًَُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِ)

ولما ذكر في سيورة الشيعراء قصيص     ( للَّمهِ مِمنْ وَاقٍ  الْأَرْفِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ا
إِنَّ فِي ذَلِكَ )األنبياء نبيا بعد نبي كقصة موس  وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة 

تَرَاءَ  الْجَمْعَانِ قَالَ أَفْحَا ُ فَلَمَّا )كقوله تعال  ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ* لَآيًًَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِنيَ 

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِ ْ بِعَ َاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ  *قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ * مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 

إِنَّ  *ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْمآخَرِينَ  * وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِنيَ  *آخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْ* كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 

وكذلك قال في آخر كل قصة إل  أن قال في قصة شيعيب   (فِي ذَلِكَ لَآيًًَ وَمَا كَانَ أَكْثَمرُهُمْ مُمؤْمِنِنيَ  
كَمذَّبَتْ قَمبْلَهُمْ قَموْمُ نُموحٍ وَعَمادٌ      )وقال تعال   ( نَّهُ كَانَ عَذَا َ يَوْمٍ عَظِيمٍفَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَا ُ يَوْمِ الظُّلًَِّ إِ)

وقال تعيال  فيي قيوم شيعيب     (  وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُو ٍ وَأَفْحَا ُ لْأَيْكًَِ أُولَئِمكَ الْمأَحْزَا   * وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ 
فهو سبحانه يذكر ما ظهر للموحدين مين   ( ًُ فَأَفْمبَحُوا فِمي دَارِهِممْ جَماثِمِنيَ    فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ)

مساكنهم التي كانت حول أهل مكة فإن عامة من قص اهلل نبأه من الرسل وأممهم بعثوا حيول  
مكة كهود باليمن وصالح بالحجر من ناحية الشام وإبراهيم وموس  وعيس  وييونس وليوط   

بأرض الشام ومصر والجزيرة وما يليها من العراق وقال تعال  لما قص وأنبياء بني إسرائيل 
إِنَّ فِمي  * فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَميْهِمْ حِجَمارَةً مِمنْ سِمجِّيلٍ     * فَأَخَذَتْهُمُ ال َّيْحًَُ مُشْرِقِنيَ )قصة قوم لوط 

فَانْتَقَمْنَا * وَإِنْ كَانَ أَفْحَا ُ الْأَيْكًَِ لَظَالِمِنيَ  *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيًًَ لِلْمُؤْمِنِنيَ * ا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وَإِنَّهَ* ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِنيَ 

ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع يذكر اهلل تعال  قصص رسله ( مِمنْهُمْ وَإِنَّهُمَما لَبِإِمَمامٍ مُمبِنيٍ    
ل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصيص مين كهير بهيم     ومن آمن بهم وما حص

وكذبهم وما حصل لهم من البالء والعذاب وسوء العاقبة وهذا من أعظم األدلة والبراهين عل  
صدق الرسل وبرهم وكذب من خالههم وفجوره ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعليم بالبصير أو   



 (88) 

و رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد أصحاب السمع أو بهما فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أ
الهيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك كأثار أصحاب 
الحجر وقوم لوط ونحو ذلك والسمع فباألخبار التي تهيد العلم كتواتر األخبار بما جيرى فيي   

ألخبار بقصة الخليل مع النمروذ قصة موس  وفرعون وغرق فرعون في القلزم وكذلك تواتر ا
وتواتر األخبار بقصة نوح وإغراق أهل األرض وأمثال ذلك من األخبار المتواترة عنيد أهيل   
الملل وغير أهل الملل مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه األخبار ما يحصيل العليم   

ما يبين الحيال  بخبرهم واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض اآلثار من تواتر األخبار وم
 . كما نشاهد السهن ويعلم

ًٌ َلُهمْم َأنَّما َحَمْلَنما ُذرِّيَّمَتُهْم ِفمي اْلُفْلمِك اْلَمْشمُحوِن         )بالخبر أن ابتداءها كان سهينة نوح كما قال تعال   * َوآَيم

منقيورة فيي   وكذلك نشاهد أرض الحجور وما فيها من البيوت ال( وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُمونَ 
 .الجبال ونعلم بالخبر تهصيل الحال وأمثال ذلك  

وبالجملة فالعلم بأنه كان في األرض من يقول بأنهم رسل اهلل وإن أقواما ابتعوهم وأن أقواما  
خالهوهم وأن اهلل نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو مين أظهير   

األمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الهرس والعرب  العلوم المتواترة وأجالها ونقل هذه
في جاهليتها وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والهلسهة اليونانية كبقيراط وجيالينوس   
وبطليموس وسقراط وافالطون وأرسطو وأتباعه فكل عاقل يعليم أن نقيل أخبيار األنبيياء     

اهلل ويدونونها في الكتب وأهلهيا مين    وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من ال يحص  عدده إال
أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب فهي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بنيي  
آدم ما يمنع التهاهم وتواطأهم عل  الكذب بل ما يمنع اتهاقهم عل  كتمان ميا تتيوفر الهميم    

خر أخص من األول وأكميل  والدواعي عل  نقله وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آ
وهذا معلوم عل  سبيل التهصيل من حال أمتنا فإنا نعلم علما ضروريا بالنقل المتواتر من عادة 
سل  األمة ودينهم الموجب للصدق والبيان المانع من الكذب والكتميان ميا يوجيب علميا     

الكتيابين قلنيا    ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم وبانتهاء أمور لو كانت موجودة لنقلوها وأهل
عندهم من التواتر بحمل األمور ما يحصل به المقصود في هذا الموضع وإن كان قيد يجييء   
كذب أو كتمان في بعض التهاصيل من أهل الكتابين قبلنا وفي بعض أمتنا فهذا هو أقل بكثيير  

كهم مما يقع من الكذب والكتمان بأخبار الهرس واليونان والهند وغيرهم ممن ينقل أخبار ملو
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وعلمائهم ونحو ذلك وما من عاقل يسمع الخبر عن هؤالء وعن هؤالء كما هو موجيود فيي   
هذا الزمان في الكتب واأللسنة إال ويحصل له من العلوم الضرورية بأحوال األنبياء وأوليائهم 
وأعدائهم أعظم مما يحصل من العلوم بأحوال ملوك الهرس واليروم وعلميائهم وأولييائهم    

 .ا بين وهلل الحمد وأعدائهم وهذ
ولوال أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكالم عل  هذه العقيدة المختصرة لكان البسط لي في 
هذا الموضع أول  من ذلك فإن هذه المقامات تحتمل بسطا عظيما لكن نبهنا علي  مقيدمات   

ه مين  نافعة فإن أكثر أهل الكالم مقصرون في حجج االستدالل عل  تقرير ميا يجيب تقريير   
التوحيد والنبوة تقصيرا كثيرا جدا كما أنهم كثيرا ما يخطئون فيما يذكرونه من المسائل ومين  
ال يعر  الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول الدين والنهاية في دالئته ومسيائله  
فيورثه ذلك مخالهة الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضع ويورثه استضعافا لكثير مين  

صولهم وشكا فيما ذكروه من أصول الدين واسترابة بل قد يورثه ترجيحا ألقوال من يخيال   أ
الرسل من متهلسهة وصابئين ومشركين ونحوهم حت  يبق  في الباطن منافقا زنيديقا وفيي   

 .الظاهر متكلما يذب عن النبوات 
أحيد بيالكالم إال   ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السل  علماء الكالم زنادقة وما ارتدى 

كان في قلبه غل عل  أهل اإلسالم ألنهم بنوا أمرهم عل  أصول فاسدة أوقعتهم فيي الضيالل   
  .وليس هذا موضع بسط هذا وقد بسطناه في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة ونحن الييوم إذا علمنيا بيالتواتر    
م وأعدائهم علمنا علما يقينا أنهم كانوا صادقين عل  الحق من وجيوه  أحوال األنبياء وأوليائه

متعددة منها أنهم أخبروا األمم بما سيكون من انتصارهم وخذالن أولئك وبقاء العاقبية لهيم   
أخبارا كثيرة في أمور كثيرة وهي كلها صادقة لم يقع في شيء منها تخل  وال غلط بخيال   

تنزل عليه الشياطين أو يستدل عل  ذلك باألحوال الهلكية  من يخبر به من ليس متبعا لهم من
وغيره وهؤالء ال بد أن يكونوا كثيرا بل الغالب من أخبارهم الكذب وإن صدقوا أحيانيا ومين   
ذلك أن ما أحدثه اهلل تعال  من نصرهم وإهالك عدوهم إذا عر  الوجه اليذي حصيل علييه    

خل  موس  وقومه كان هذا مميا ييورث   كحصول الغرق لهرعون وقومه بعد أن دخل البحر 
علما ضروريا أن اهلل تعال  أحدث هذا نصرا لموس  عليه السالم وقومه ونجاة لهم وعقوبية  
لهرعون وقومه ونكاال لهم وكذلك أمر نوح والخليل عليهما السالم وكذلك قصة الهييل وغيير   
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 .ذلك  
فيما أخبرت به وما أمرت بيه  ومن الطرق أيضا أن من تأمل ما جاء به الرسل عليهم السالم 

علم بالضرورة أن مثل هذا ال يصدر إال عن أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم وأن مثل هذا يمتنع 
صدوره عن كاذب متعمد للكذب مهتر عل  اهلل يخبر عنه بالكذب الصريح أو مخطي ء جاهيل   

ا به من األحكام ضال يظن أن اهلل تعال  أرسله ولم يرسله وذلك ألن فيما أخبروا به وما أمرو
واإلتقان وكش  الحقائق وهدي الخالئق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجيز عين معرفتيه    
تهصيال ما يبين أنهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممين  
سواهم فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال وفيها من الرحمية والمصيلحة والهيدى    

خير وداللة الخلق عل  ما ينهعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحيم بيار   وال
يقصد غاية الخير والمنهعة للخلق وإذا كان ذلك يدل عل  كمال علمهم وكمال حسن قصيدهم  
فمن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا عل  اهلل يدعي عليه هذه الدعوى العظيمة 

من صاحبها إذا كان كاذبا متعمدا وال أجهل منه إن كيان مخطئيا وهيذه    التي ال يكون أفجر 
الطريق تسلك جملة في حق األنبياء عليهم الصالة والسالم وتهصيال في حق واحد واحد بعينه 
فيستدل المستبدل بما يعلمه من الحق والخير جملة عل  علم صاحبه وصدقه ثم يستدل بعلمه 

العلم بجنس الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب وصدقه عل  ما لم يعلمه تهصيال و
معلوم بالهطرة والعقل الصريح بل جملة ذلك مما اتهق عليه بنو آدم ولذلك يسم  ذلك معروفا 
ومنكرا فإذا علم أنه فيما علم الناس أنه الحق وإنه خير هو أحق منهم به وأنصح الخلق فييه  

 . الم ناصح ال كاذب وال جاهل وال غاش وأصدقهم فيما يقول علم بذلك أنه صادق ع
وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه وال يحتاج في هذه الطريق إلي  أن يعليم أوال خيواص    
النبوة وحقيقتها وكيهيتها بل أن يعلم أنه صادق بار فيما يخبر به ويأمر به ثم من خبره يعليم  

 .حقيقة النبوة والرسالة  
لمتهلسهة والمتصوفة وغيرهم طريق أخرى تشبه هذه مين  وقد سلك آخرون من المتكلمين وا

وجه دون وجه وهو أن يعلم النبوة أوال وأنها موجودة في بني آدم وأنهم محتياجون إلييهم   
ويعلم صهاتها ثم يعلم عين النبي  صل  اهلل عليه وسلم ثم المتكلمون من المعتزلية وغييرهم   

ا يوجبونه عليه والمتهلسهة قيد يوجبيون   يوجبون النبوة عل  اهلل عل  طريقتهم في إيجاب م
ذلك عل  طريقتهم فيما يجب وجوده في العالم وغيره يوجب ذلك لما علم مين عادتيه فيي    
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 .حكمته ورحمته وإعطائه الخلق ما يحتاجون إليه  
وبالجملة فيعلمون نوعها في العالم ثم يعلمون الواحد من الجنس بثبوت حقيقة النيو  فييه   

ها كثير من المتكلمة والمتصوفة والمتهلسيهة والعامية وغييرهم لكين     وهذه الطريقة يسلك
المتهلسهة كابن سينا وأمثاله أدركوا من النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الهلسهية التي علميوا  
بها أن النبي يكون له كمال القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النهس بحييث  

غيره عنه ويهعل في العالم بهمته ما يعجز غيره عنه وهيؤالء  يعلم ويسمع ويبصر ما يقصر 
 :يجعلون نهس النبوة ثالثة أمور 

 .   أن تكون له قوة عقلية بل نسبة ينال بها العلم من غير تعلم   : أحدها
ه قوة خيالية يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة خاليية وثقية مين    يأن تكون ل : والثاني

رى في نهسه ضوءا وذلك هو الرسالة عندهم ويسمع وذلك هو كيالم اهلل  أجناس منام النائم في
 .عندهم  
أن تكون لنهسه قوة عل  ان تؤثر في العالم وهذه األقوال الثالثه تحصل لخلق كثيير  : الثالث 

هم دون رتبة الصالحين فضال عن النبوة ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة فصار كثير مينهم  
كما جرى للسهروردي المقتول والبن سبعين ولهذا كان ابن سبعين يقول يطلب أن يصير نبيا 

لقد زدت في حديث قال ال نبي بعد نبي عربي وهؤالء يجعلون النبوة إنما هي من جنس واحد 
وقوة الناس في العلم والقدرة لكن يقول بينهما من الهصل بإرادة النبي الخير وإرادة السياحر  

ن قوي لكن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قيوة فاسيدة   الشر ويقولون الملك والشيطا
وأما من يقول المالئكة والجن هم جنس واحد ال فرق بينهما في الصهات فهؤالء يقوليون إن  
هذا القدر يحصل نو  منه لغيرهم من األولياء لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك وهيذا علي    

 .الهيلسو  والولي كابن سينا وأمثاله   طريقة عقالء المتهلسهة الذين يهضلون النبي عل 
وأما غالتهم كالهارابي وأمثاله الذين قد يهضلون الهيلسو  عل  النبي كما يهضيل أشيباههم   
كابن عربي الطائي صاحب الهتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما فإنهم يهضلون اليولي  

الذي يوحي به إلي  النبيي   عل  النبي وكان يدعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
وإن الملك عل  أصلهم هو الحال الذي في نهس النبي والنبي بزعمهم يأخذ عن ذليك الحيال   
والحال يأخذ عن العقل ثم زعم هذا إنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال فلهذا قال إنه يأخذ 

في أصيل طيريقهم   من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحي به إل  النبي فهؤالء شاركوهم 
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لكن عظم ضاللهم وجهلهم بقدر األنبياء عليهم الصالة والسالم مع أن أصل معرفة هؤالء بقدر 
النبوة معرفة ناقصة بتراء بل من عر  ما جاءت به األنبياء وما يذكرونه في قيدرة النبيوة   
وا علم إنهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكهروا ببعض فكما أن اليهود والنصيارى آمني  

ببعض األنبياء وكهروا ببعض فهؤالء آمنوا ببعض صهات النبوة وكهروا بيبعض ولهيذا قيد    
يكون فيهم من هو أكهر من اليهود والنصارى وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكهير  

 .منهم بحسب ما آمن به كل من هؤالء بما جاءت به الرسل وما كهروا به  
ريق في كتبه لكنه ال يوافق المتهلسهة عل  كل ما يقولونيه  وأبو حامد كثيرا ما يسلك هذا الط

بل يكهرهم ببعض ويضللهم في موضع وإن كان في الكتب المضافة إليه ما قد يوافيق بعيض   
أصولهم بل في الكتب التي يقال أنها مضنون بها عل  غير أهلها ما هو فلسهة محضة مخالهة 

عبر عنها بعبارات إسالمية لكن هذه الكتيب  لدين المسلمين واليهود والنصارى وإن كانت قد 
في الناس من يقول إنها مكذوبة عل  أبي حامد ومنهم من يقول بل رجع عنها وال ريب أنيه  
صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتب وأخبر في المنقذ من الضالل وغيره من كتبه 

أقبلت بحد بليغ أتأميل فيي    بما في ذلك من الضالل وذكر كي  كان طلبه للعلوم أوال حت  قال
المحسوسات والضروريات وانظر هل يمكنني أن أشكك نهسي فيها فانته  بي طول التسلسيل  

 .إل  أن لم تسمح نهسي بتسليم األمان في المحسوسات أيضا 
وأخذ يتبع الشك فيها وذكر بعض شبه السوفسطائية في الحسيات إل  أن قال فلما خطر ليي  

ي النهس حاولت لذلك عالجا فلم يتيسر إذ لم يمكن دفعه إال بدليل ولم هذه الخواطر وانقدحت ف
يمكن نصبه دليل إال من تركيب العلوم األولية وإذا لم تكن مسلمة لم يمكين ترتييب اليدليل    
فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيها عل  مذهب السهسطة بحكم الحال ال بحكيم  

 .تعال  عن ذلك المرض واإلعالل المنطق والمقال حت  شه  اهلل 
وعادت النهس إل  الصحة واالعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بهيا علي    
أمين ويقين ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كالم بل بنور قذفه اهلل تعال  في الصدور وذليك  

المجردة فقد ضيق  النور هو مهتاح أكثر المعار  قال فمن ظن أن الكش  موقو  عل  األدلة
والمقصود من هذه الحكاية أن يعلم كمال الجد في الطلب  رحمة اهلل تعال  الواسعة إل  أن قال

حت  انته  إل  طلب ماال يطلب ألن األوليات ليست مطلوبة فإنها حاضرة والحاضر إذا طليب  
ي في أربيع  بعد واخته  قال ولما كهاني اهلل تعال  هذا المرض انحصرت أصنا  الطالبين عند
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فرق المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر والباطنية وهم ييدعون أنهيم أصيحاب    
التعليم والمخصصون باالقتباس من اإلمام المعصوم والهالسهة وهم يزعمون أنهيم أصيحاب   
المنطق والبرهان والصوفية وهم يدعون إنهم خاصة الحضرة وأهيل المشياهدة والمكاشيهة    

حق ال يعدو هذه األصنا  األربعة فهؤالء السالكون سبيل طلب الحيق فيإن   فقلت في نهسي ال
شذ الحق عنهم فال يبق  في درك الحق مطمع إل  أن قيال فابتيدأت لسيلوك هيذه الطيرق      
واستقصاء ما عند هؤالء الهرق مبتدئا بعلم الكالم ومثنيا بطريق الهلسيهة ومثلثيا بتعليميات    

ثم إني ابتدأت بعلم الكالم فحصلته وعقلته وطالعت كتيب   الباطنية ومربعا بطريق الصوفية قال
المحققين منهم وصنهت فيه ما أردت أن أصن  فصادفته علما وافييا بمقصيوده غيير وا     
بمقصودي وإنما المقصود منه حهظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش المبتدعة فقيد  

ليه وسلم عقيدة هي الحق عل  ميا  ألق  اهلل تعال  إل  عباده عل  لسان رسوله  صل  اهلل ع
فيه صالح دينهم ودنياهم كما نطق بمقدماته القرآن واألخبار ثم ألق  الشيطان في وسياوس  

المبتدعة أمورا مخالهة للسنة فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة أهيل الحيق علي  أهلهيا         
الم مرتب يكشي  عين   فأنشأ اهلل تعال  طائهة من المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بك

تلبيسات أهل البد  المحدثة عل  خال  السنة المأثورة إل  أن قال وكان أكثر حرصيهم فيي   
استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازمهم ومسلماتهم إل  أن قال فلم يكن الكالم فيي  

لميات  حقي كافيا وال لدائي الذي أشكوه شافيا إل  أن قال فلم يحصل منه ما يمحو بالكليية ظ 
الحيرة في اختالفات الخلق وال أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري بل ال أشك في حصول ذلك 
لطائهة ولكن حصوال مشوبا بالتقليد في بعض األمور التي ليست من األوليات إل  أن قال ثيم  
إني ابتدأت بعد الهراغ من علم الكالم بعلم الهلسهة وعلمت يقينا أنه ال يق  عل  فسياد نيو    

المعلوم من ال يق  عل  منته  ذلك العلم حت  يساوي أعلمهم في أصل العلم ثيم يزييد    من
عليه ويجاوز درجته فيطلع عل  ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائله إل  أن قال لم 
أزل حت  اطلعت عل  ما فيه من خدا  وتلبيس وتحقيق تخييل اطالعا لم أشك فييه فاسيتمع   

حاصل علومهم فإني رأيتهم أصنافا ورأيت علومهم أقساما وهم عل  كثرة  اآلن حكايته وحكاية
أصنافهم تلزمهم وصمة الكهر واإللحاد وإن كان بين القدماء منهم واألقدمين وبيين األواخير   

 .منهم واألوائل تهاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه
 م الدهريون والطبائعيون واإللهيون   ثم قال أعلم أنهم عل  كثرة فرقهم ينقسمون إل  ثالثة أقسا
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الدهريون وهم طائهة من األقدميين جحدوا الصانع الميدبر العيالم القيادر     : الصن  األول
وزعموا أن العالم لم يزل موجودا وجحدوا كذلك ولم يزل الحيوان من نطهية والنطهية مين    

 .حيوان كذلك كان وكذلك يكون أبدا وهؤالء الزنادقة  
الطبيعيون وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعين عجائيب الحييوان     الصن  الثاني

والنبات إل  أن قال إال أن هؤالء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم العتدال المزاج تيأثير  
عظيم في قوام قوى الحيوان به فظنوا أن القوة العاقلة من اإلنسان تابعة لمزاجه أيضا وإنهيا  

نعدم ثم إذا انعدمت فال تعقل إعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا إلي  أن  تبطل ببطالن مزاجه فت
النهس تموت وال تعود فجحدوا اآلخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب فلم يبق عندهم 
للطاعة ثواب وال للمعصية عقاب فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهمياك األنعيام   

أصل اإليمان هو اإليمان باهلل واليوم اآلخر وهؤالء جحيدوا الييوم    وهؤالء أيضا زنادقة ألن
 .اآلخر وإن آمنوا باهلل تعال  وصهاته  

اإللهيون وهم المتأخرون مثل سقراط وهو أستاذ أفالطون وأفالطون أستاذ  : والصن  الثالث
ليم  أرسطاطاليس وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وخمر لهم ميا  

يكن مخمرا من قبل وأوضح لهم ما كان أحج  من علومهم وهم بجملتهم ردوا عل  الصنهين 
األولين من الدهرية والطبيعية وأوردوا في الكش  عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم وكهي   
اهلل المؤمنين القتال بقتالهم ثم رد أرسطاطاليس عل  أفالطون وسقراط ومن كان قبليه مين   

يقصر فيه حت  تبرأ عن جميعهم إال أنه استبق  أيضيا مين رذائيل كهيرهم      اإللهين ردا لم
وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزو  عنها فوجب تكهيرهم وتكهير متبعيهم من المتهلسهة اإلسالميين 
كابن سينا والهارابي وأمثالهما عل  أنه لم يقل بنقل علم أرسطاطاليس أحيد مين متهلسيهة    

لين وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط بتشوش فييه  اإلسالميين كقيام هذين الرج
قلب المطالع حت  ال يههم ومن ال يههم كي  يرد أو يقبل ومجمو  ما صح عندنا من فلسيهة  
أرسطاطاليس بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في أقسام قسم يجب التكهير به وقسم يجيب  

 .التبديع به وقسم ال يجب إنكاره أصال فلنهصله  
ثم ذكر أنها ستة أقسام رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية وتكلم علي  ذليك   
بما ليس هذا موضعه وقد بينا الكالم عل  ذلك في غير هذا الموضع إل  أن قال ثم إنيي لميا   
فرغت من علم الهلسهة وتحصيله وتههيمه وتزيي  ما تزي  منه علمت أن ذلك أيضيا غيير   
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فإن العقل ليس مستقال باإلحاطة بجميع المطالب وال كاشها للغطياء عين   وا  بكمال الغرض 
جميع المعضالت ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم وأنه ليس معهم شيء من الشهاء المنجيي  
من ظلمات اآلراء ثم هم مع عجزهم عن إقامة البرهان عن تعيين اإلمام المعصوم صيدقناهم  

 .المعصوم وأنه هو الذي عينوه  في الحاجة إل  التعليم وإل  المعلم
ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم وعرضنا عليهم إشكاالت فليم يههموهيا   
فضال عن القيام بحلها فلما عجزوا أحالوا عل  اإلمام الغائب وقالوا ال بد مين السيهر إلييه    

يتعلموا منه شيئا أصال والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم والنجاح في الظهر به ولم 
كالمتضمخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء فإذا وجد ما يستعمله بقي مضمخا بالنجاسة ومينهم  
من ادع  شيئا من علمهم وكان حاصل ما ذكره من ركيك فلسهة فيثاغورس وهو رجل مين  
قدماء األوائل ومذهبه أول مذاهب الهالسهة وقد رد عليه أرسطاطاليس بيل اسيتدرك كالميه    

 .واسترذله وهو المحكي في كتاب رسائل أخوان الصها وهو عل  التحقيق حشو الهلسهة 
فالعجب ممن يتعب طول العمر في طلب العلم ثم يتبع لمثل ذلك العلم الركيك المستغث ويطين  
أنه ظهر بأقص  مقاصد العلوم فهؤالء أيضا جربناهم وسبرنا باطنهم وظاهرهم فرجع حاصلهم 

م وضعهاء العقول ببيان الحاجة إل  المعلم ومجادلتهم في إنكارهم الحاجية  إل  استدراج العوا
إل  التعليم بكالم قوي مهحم حت  إذا ساعدهم عل  الحاجة إل  المعلم مساعد وقال هات علمه 
وأفدنا من تعليمه وق  فقال اآلن إذا سلمت لي هذا فاطلبه فإنما غرضي هذا القدر فقط إذ علم 

الفتضح ولعجز عن حل أدن  المشكالت بل عجز عن فهمه فضيال عين    أنه لو زاد عل  ذلك
جوابه قال ثم إني لما فرغت من هذه أقبلت بهمتي عل  طريق الصوفية وعلمت أن طيريقهم  
إنما يتم بعلم وعمل وكان حاصل علمهم قطع عقبات النهس والتنزه عن أخالقهيا المذمومية   

قلب عن غير اهلل تعال  وتحليته بذكر اهلل وكان وصهاتها الخبيثة حت  يتوصل بها إل  تخلية ال
العلم أيسر علي من العمل فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب ألبيي  
طالب المكي وكتب الحارث المحاسبي والمتهرقات المنثورة عن الجنيد والشبلي وأبيي يزييد   

حت  اطلعت عل  كثير من مقاصدهم  البسطامي قدس اهلل أرواحهم وغير ذلك من كالم المشائخ
العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بيالتعلم والسيما  وظهير ليي أن أخيص      
خواصهم ماال يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصهات وكم من الهرق بين 

وبين أن  أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما وبين أن يكون صحيحا شبعان
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يعر  حد السكر وإنه عبارة عن حالة تحصل عن استيالء أبخرة تتصاعد مين المعيدة إلي     
معادن الهكر وبين أن يكون سكران بل السكران ال يعر  حد السكر وأركانه وهو سكران وما 
معه من علمه شيء والطبيب يعر  حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء والطبيب في 

 .عر  حد الصحة وأدويتها وهو فاقد الصحة  حالة المرض ي
فكذلك الهرق بين من يعر  حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين من يكيون حالية الزهيد    
عزو  النهس عن الدنيا فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال ال أصيحاب أقيوال وأن ميا يمكين     

 .تحصيله بطريق العلم قد حصلته   
لتعلم والسما  بل بالذوق والسلوك وكان قد حصل معيي مين   ولم يبق إال ما ال سبيل إليه با

العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في تهتيشي عن صنهي العلوم الشرعية والعقليية  
 .إيمان يقيني باهلل تعال  وبالنبوة وباليوم اآلخر  

ارب ال وهذه األصول الثالثة كانت رسخت في نهسي بال دليل محرر بل باسباب وقيرائن وتجي  
تدخل تحت الحصر تهاصيلها وكان قد ظهر عندي أنه ال مطمع في سعادة اآلخرة إال بيالتقوى  
وك  النهس عن الهوى وإن رأس ذلك كله قطع عالقة القلب عن الدنيا والتجيافي عين دار   
الغرور واإلنابة إل  دار الخلود واإلقبال بكنه الهمية علي  اهلل تعيال  وإن ذليك ال ييتم إال      

وذكر حاله في خروجه عن ذلك ومجيئه إل  الشام ثم الحجاز إل   اض عن الجاه والمالباإلعر
أن قال وانكش  لي في أثناء هذه الخلوات أمور ال يمكن إحصاؤها واستقصاؤها والقدر الذي 
أذكره لينتهع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطيرق اهلل تعيال  الخاصية وأن    

هم أزك  األخالق بل ليو جميع عقيل    قوطريقتهم أصوب الطرق وأخال السيرسيرتهم أحسن 
العقالء وحكمة الحكماء وعلم والواقعين عل  أسرار الشريعة من العلماء ليغيروا شييئا مين   
سيرتهم وأخالقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيال فإن جميع حركاتهم وسكناتهم 

مشكاة النبوه فليس وراء نور النبوة عل  وجه األرض في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور 
نور يستضاء به إل  أن قال ومما بان لي بالضرورة من ممارسية طيريقهم حقيقية النبيوة     
وخاصتها ثم تكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها فقال أعلم أن جوهر اإلنسيان  

اهلل تعال  والعوالم كثيرة ال يحصييها   من أول الهطرة خلق خاليا ساذجا ال خبر معه من عوالم
ثم ذكر ما يدركه بالحواس ثيم بيالتمييز ثيم     (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُموَ )إال اهلل كما قال سبحانه 

يترق  في طور آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيالت وأمورا ال توجد 
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العقل طور آخر يتهتح فيه عين أخرى يبصر بهيا الغييب وميا    في األطوار التي قبله ووراء 
سيكون في المستقبل وأمور أخرى العقل معزول عنها لعزل قوة الحسن عن مدركات التميييز  
وكما أن المميز لو عرض عليه مدركات العقل ألباه واستبعده فكيذلك بعيض العقيالء أبيوا     

ه إال أنه طور لم يبلغه ولم يوجد يستند لمدركات النبوة فاستبعدوها وذلك عين الجهل إذ ال م
في حقه فظن أنه غير موجود في نهسه واألكمه لو ليم يعليم بيالتواتر والتسيامع األليوان      
واألشكال وحك  له ابتداء لم يههمها ولم يقر بها وقد قرب اهلل منها ذلك إل  خلقه بأن أعطاهم 

ما سيكون في الغيب إما صريحا وإميا   أنموذجا من خاصة النبوة وهو النائم إذ النائم لم يدرك
في كوة مثال يكش  عنه التعبير وهذا لو لم يجر به اإلنسان من نهسه وقيل له إن من الناس 
من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب ألنكيره وألقيام   

درك الشيء مع وجودها البرهان عل  استحالته وقال القوي الحساسة أسباب اإلدراك فمن ال ي
وحضروها فبأن ال يدرك مع ركودها أول  وهذا نو  قياس يكذبه الوجود والمشاهدة فكميا أن  
العقل طور من أطوار اآلدمي يحصل فيه عين أخرى يبصر بها أنواعا من المعقوالت الحواس 

هيا  معزولة عنها فالنبوة أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عين أخرى لها نور يظهر في نور
الغيب وأمور ال يدركها العقل والشك في النبوة إما أن يقع في إمكانهيا أو فيي وجودهيا أو    

 .  وقوعها أو في حصولها لشخص معين  
ودليل إمكانها وجودها ودليل وجودها وجود معار  في العالم ال يتصور أن تنال بالعقل كعليم  

رك إال بإلهام إلهي وتوفييق مين   الطب والنجوم فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها ال تد
جهة اهلل تعال  وال سبيل إليه بالتجربة فمن األحكام النجومية ما ال يقع إال في كل أل  سينة  
مرة فكي  ينال ذلك بالتجربة وكذلك خواص األدوية فتبين بهذا البرهان أن في اإلمكان وجود 

النبوة ال أن النبوة عينها فقط بيل  طريق إلدراك هذه األمور التي ال يدركها العقل وهو المراد ب
إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة وله خواص كثيرة سيواها  
وما ذكرناه فقطرة من بحرها إنما ذكرناها ألن معك أنموذجا منها وهي مدركاتك فيي النيوم   

 .ومعك علوم من جنسها في الطلب والنجوم  
بيل إليها للعقالء ببضاعة العقل أصال وأما ما عداها من خيواص  فأما معجزات األنبياء فال س

النبوة فإنما يدركه بالذوق من سلك طريق التصو  ألن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهيو  
النوم ولواله ما صدقت به فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج فال تههمها أصال فكي  
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م وذلك األنموذج يحصل في أول طريق التصو  فيحصل تصدق بها وإنما التصديق بعد التههي
به نو  من الذوق بالقدر الحاصل ونو  من التصدق بما لم يحصل بالقياس إليه فهذه الخاصة 
الواحدة تكهيك لإليمان بأصل النبوة فإن وقع لك الشك في شخص معين أنيه نبيي أم ال فيال    

التواتر والتسامع فإنك إذا عرفيت الطيب   يحصل اليقين إال بمعرفة أحواله إما بالمشاهدة أو ب
 .والهقه يمكنك أن تعر  الهقهاء واألطباء بمشاهدة أحوالهم وسما  أقوالهم إن لم تشاهدهم  

فمعرفة كون الشافعي فقيها وكون جالينوس طبيبا معرو  بالحقيقة ال بالتقليد بأن تتعلم شيئا 
علم ضيروري بحالهميا وكيذلك إذا    من الطب والهقه وتطالع كتبهما وتصانيههما فيحصل لك 

فهمت معن  النبوة فأكثر النظر في القرآن واألخبار يحصل لك العلم الضروري لكونه  صيل   
اهلل عليه وسلم في أعل  درجات النبوة وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في 

وآال  حصل لك علم تصهية القلوب وكي  صدق في كذا وكذا فإذا جربت ذاك في أل  وألهين 
ضروري ال تتمارى فيه فمن هذا القبيل طلب اليقين بالنبوة ال من قلب العصا ثعبانيا وشيق   
القمر فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن حد الحصير  

ي مين  ربما ظننت أنه سحر وأنه تخييل وأنه من اهلل تعال  إضالل فإنه يضل من يشاء ويهد
 .يشاء 

ويرد عليك أسئلة المعجزات فإذا كان مستند إيمانك كالما منظوما في وجيه داللية المعجيزة    
ينحزم إيمانك بكالم مرتب من وجه اإلشكال والشبه عليها فليكن مثل هيذه الخيوارق إحيدى    
القرائن والدالئل في جملة نظرك حت  يحصل لك علم ضروري ال يمكنك ذكر مسيتنده علي    

كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر ال يمكنه أن يقول اليقين مستهاد من قول واحد معين التعيين 
بل من حيث ال يدري وال يخرج عن جملة ذلك وال تتعين اآلحاد فهذا هو اإليمان القوي العلمي 

 .وأما الذوق فهو كالمشاهدة واألخذ باليد وال يوجد إال في طريق الصوفية 
زلة والخلوة قريبا من عشر سنين وبان لي  في أثناء ذليك علي    قال ثم إني واظبت عل  الع

الضرورة من أسباب ال أحصيها وبان لي من حقيقة الذوق أن لإلنسان بيدنا وقلبيا وأعنيي    
بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة اهلل تعال  دون اللحم اليذي يشياركه فييه المييت     

يه هالكه وإن القلب كذلك له صحة وسالمة والبهيمة وإن البدن له صحة بها سعادته ومرض ف
فِمي  )وال ينجو إال من أت  اهلل بقلب سليم وله مرض فيه هالكه إن لم يتدارك كما قال تعيال    

وإن الجهل باهلل سم مهلك وإن معصية اهلل تعال  بمتابعة الهيوى داؤه الميرض    (قُلُوبِهِمْ مَرَفٌ
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بمخالهة الهوى دواؤه الشافي وأنه ال سبيل إل  وإن معرفة اهلل تعال  ترياقه المحيي وطاعته 
معالجته بإزالة مرضه وكسب صحته إال بأدوية كما ال سبيل إل  معالجة البدن إال بذلك وكميا  
أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها ال تدركها العقالء ببضاعة العقل بل تجب 

لذين اطلعوا بخاصية النبوة عل  خواص األشياء فيها تقليد األطباء الذين أخذوها عن األنبياء ا
فكذلك بان لي عل  الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقيدرة مين   
جهة األنبياء ال يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقالء بل يجب فيها تقلييد األنبيياء اليذين    

ية تركب مين أخيالط مختلهية النيو      أدركوا تلك الخواص ال ببضاعة العقل وكما أن األدو
والمقدار وبعضها ضع  لبعض في الوزن فال يخلو اختال  مقاديرها عين سير مين قبيل     
الخواص فكذلك العبادات التي هي أدوية القلوب مركبة من أفعال مختلهة النو  والمقدار حت  

رار أن السجود ضع  الركو  وصالة الصبح نص  صالة الظهر وال يخلو عن سر من األسي 
هو من قبيل الخواص التي ال يطلع عليها إال بنور النبوة ولقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن 
يستنبط بطريق العقل لها حكمة وظن أنها ذكرت عل  االتهاق ال عن سر إلهي فيها يقتضييها  
بطريق الخاصية وكما أن في األدوية أوصوال هي أركانها وزوائد هي متمماتها لكل واحد منها 

صوص تأثير في أعمال أصولها كذلك السنن والنوافل لتكميل آثار أركان العبيادات وعلي    خ
 .الجملة فاألنبياء أطباء أمراض القلوب  

وأما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك وشهد بصدق النبوة وبعجز نهسه عن درك ما ييدرك  
لقائدين وتسليم المرض  المتحيرين بعين النبوة وأخذنا بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إل  ا

 .إل  األطباء المشقهين 
فإل  ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك إال عن تههيم ما يلقيه الطبيب إليه 

 .فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة في مدة الخلوة والعزلة 
قيقة النبوة ثم في العمل بما شيرحته النبيوة   ثم رأينا فتور االعتقاد في أصل النبوة ثم في ح

وتحققنا شيو  ذلك بين الخلق ونظرت إل  أسباب فتور الخلق وضع  إيمانهم بها فيإذا هيو   
أربعة سبب من الخائضين في علم الهلسهة وسبب من الخائضين في طريق التصو  وسيبب  

ماء فيما بيين النياس   من المنتسبين إل  دعوى التعليم وسبب من معاملة المتوسمين من العل
فإني تتبعت مدة آحاد الخلق أسأل من يقصر منهم في متابعة الشر  وأسأله شيبهته وأبحيث   

ه مالك تقصر فيها فإن كنت تؤمن باآلخرة ولسيت تسيتعد لهيا    يعن عقيدته وسره وأقول ل
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 .م معدودةوتبيعها بالدنيا فهذه حماقة فإنك ال تبيع االثنين بواحد فكي  تبيع ماال نهاية له بأيا
وإن كنت ال تؤمن فأنت كافر فدبر لنهسك في طلب اإليمان وانظر ما سبب كهرك الخهي اليذي  
هو مذهبك باطنا وهو سبب جراءتك ظاهرا وإن كنت ال تصرح به تجمال باإليمان وتشرفا بذكر 
الشر  فقائل يقول هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بيذلك وفيالن مين    

هورين من الهضالء ال يصلي وفالن يشرب الخمر وفالن يأكيل األميوال مين األوقيا      المش
وأموال اليتام  وفالن يأكل أدرار السلطان وال يحترز من الحرام وفالن يأخذ الرشيوة علي    
القضاء والشهادة وهلم جرا إل  أمثاله وقائل ثان يدعي علم التصو  فيقول إني بلغت مبلغيا  

العبادة وقائل ثالث تعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل اإلباحة هم الذين  ترقيت عن الحاجة إل 
ضلوا عن طريق التصو  وقائل رابع لقي أهل التعليم ويقول الحق مشيكل والطرييق إلييه    

 .عسير منسد واالختال  فيه كثير
وليس بعض المذاهب أول  من بعض وأدلة العقول متعارضة فالئقة برأي أهل الرأي والداعي 

التعليم متحكم ال حجة له فكي  ند  اليقين بالشك وقائل خامس يقول لست أفعل هذا تقليدا إل  
ولكني قرأت علم الهلسهة وأدركت حقيقة النبوة وأن حاصلها يرجع إل  المصيلحة والحكمية   
وإن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتناز  واالسترسال فيي  

نا من العوام الجهال حت  أدخل في حجر التكلي  وإنما أنا من الحكمياء اتبيع   الشهوات فما أ
 .الحكمة وأنا بصير بها مستغني فيها عن التقليد 

ذا منته  إيمان من قرأ فلسهة اإللهيين منهم ويعلم ذلك من كتب ابين سيينا وأبيي نصير     ه
يقيرأ القيرآن ويحضير    الهارابي وهؤالء المتجملون منهم باإلسالم وربما يرى الواحد منهم 

الجماعات والصلوات ويعظم الشريعة بلسانه ولكنه مع ذلك ال يترك شرب الخمر وأنواعا مين  
الهسق والهجور وإذا قيل له إن كانت النبوة غير صحيحة فلم تصلي فربما يقول رياضة الجسد 

ليم تشيرب   وعادة البلد وحهظ الذل والولد وربما قال الشريعة صحيحة والنبوة حق فيقال له ف
الخمر فيقول إنما نهي عن الخمر ألنها تورث العداوة والبغضاء وأنا بحكمتي محترز عن ذلك 

ه كتب فيها أنه عاهيد اهلل  يوإني أقصد به تشحيذ خاطري حت  أن ابن سينا ذكر في وصية ل
تعال  عل  كذا وكذا وإن يعظم األوضا  الشرعية وال يقصر في العبادات الدينيية وال يشيرب   

مر تلهيا بل تداويا وتشهيا وكان منته  حالته في صيهاء اإليميان والتيزام العبيادات أن     الخ
يستثني شرب الخمر لغرض التشهي فهذا إيمان من يدعي اإليمان منهم وقد انخد  إل  ذكر ما 
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 .رد به عل  أهل التعليم وأهل اإلباحة 
قيد ذكرنيا حقيقية النبيوة     ال وأما من فسد إيمانه بطريق الهلسهة حت  أنكر أصل النبوة فق

ووجودها بالضرورة بدليل وجود خواص األدوية والنجوم وغيرها وإنما قدمنا هيذه المقدمية   
ألجل ذلك وأوردنا الدليل من خواص النجوم والطب ألنه من نهس علمهم ونحن نبين لكل عالم 

رهيان  بهن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثال من نهيس علميه ب  
النبوة وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضا  الشر  عل  الحكمة فهو عل  التحقيق كافر 
بالنبوة وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع مخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعا وليس هيذا  
من النبوة في شيء بل اإليمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء طور العقل تنهتح فيه عيين  

ا مدركات خاصة والعقل معزول عنها كعزل اللميس عين إدراك األصيوات وجمييع     يدرك به
واس عن إدراك المعقوالت فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان عل  إمكانيه بيل علي     يالح

 .وجوده 
وأخذ يستدل بالخواص الموجودة في الطبيعيات عل  إمكان خواص ثابتة في الشيرعيات وأن  

قل فكذلك األخرى قال وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبيوة قيال   تلك إذا لم تعر  بقياس الع
والعجب إنا لو غيرنا العبارة إل  عبارة المنجمين لصدقوا باختال  هذه األوقات فنقول لييس  
يختل  الحكم والطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب حتي   

 .صالح وتهاوت األعمار واآلجال بنوا عل  هذا في تسييراتهم اختال  ال
فال فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء وال بين المغرب وبين كون الشيمس  
في الغارب فلم يكن لتصديقه سبب إال أن ذلك سمعه بعبارة منجم بحرب كذبه مائية ميرة وال   

ظر إليه الكوكيب  يزال يعاود تصديقه حت  لو قال له المنجم إذا كانت الشمس وسط السماء ون
الهالني فلبست ثوبا جديدا في ذلك الوقت قتلت في ذلك الوقت فإنه ال يلبس الثوب فيي ذليك   
الوقت وربما يقاسي فيه البرد الشديد وربما سمعه من منجم قد جرب كذبه مرات فليت شعري 

 من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إل  االعترا  بأنها خواص
ض األنبياء كي  ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبيي صيادق مؤييد    معرفتها معجزة لبع

بالمعجزات لم يعر  قط بالكذب ولم ال يتسع إلمكان هذه الخواص في إعداد الركعات ورميي  
الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشر  ولم نجد بينها وبين خواص األدوية والنجيوم  

النجوم وشيئا من الطب فوجدت بعضه صادقا فانقيدح  فرقا أصال فإن قال قد جربت شيئا من 
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 .في نهسي تصديقه وسقط عن قلبي استبعاده ونهرته  
وهذا لم أجربه فيم أعلم وجوده وتحققه وإن أقررت بإمكانه فأقول إنك ال تقتصر عل  تصديق 

حق ما جربته بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم فاسمع أقوال األنبياء فقد جربوه وشاهدوا ال
في جميع ما ورد به الشر  أو أسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك عل  أني أقيول وإن  
لم تجرب فيقتضي عقلك بوجوب التصديق واالتبا  قطعا فإنا لو فرضنا رجال بلغ وعقل وليم  
يجرب ومرض وله والد مشهق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل فعجن له 

ا يصلح لمرضك ويشهيك من سقمك فماذا يقتضيه عقله وإن كان اليدواء  والده دواء وقال هذ
كريها مر بالمذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا ال أعر  مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشيهاء  
ولم أجربه فال شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك فكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقهيك فيإن   

بهذا الطب فأقول وبم عرفت شهقة أبيك فإن ذليك أمير    قلت فلم أعر  شهقة النبي ومعرفته
ليس محسوسا بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في موارده ومصادره علما ضروريا 
ال يتمارى فيه ومن نظر في أقوال رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم وما ورد من األخبار فيي  

اللين واللط  إلي  تحسيين األخيالق     اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطهه في حق الناس بأنوا 
ه علم ضيروري بيأن   يوإصالح ذات البين وبالجملة إل  ما يصلح به دينهم ودنياهم حصل ل

شهقته عل  أمته أعظم من شهقة الوالد عل  ولده وإذا نظر إل  عجائب ما ظهر علييه مين   
ر وإل  ما ذكيره  األفعال وإل  عجائب الغيب التي أخبر عنها في القرآن عل  لسانه في األخبا

في آخر الزمان وظهر ذلك كما ذكره علما ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقل وانهتحيت  
له العين التي ينكش  منها الغيب والخواص واألمور التي ال يدركها العقل وهذا هيو منهياج   

بيار  يحصل العلم الضروري بصدق النبي  صل  اهلل عليه وسلم  وتأمل في القرآن وطالع األخ
إل  أن تعر  ذلك بالعيان وهذا القدر يكهي في تنبيه المتهلسهة ذكرناه لشدة الحاجة إليه فيي  

 .هذا الزمان  
قلت فهذه الطريق التي ذكرها أبو حامد وغيره تهضي أيضا إل  العلم من النبيوة والتصيديق   

ات التي تحصل منها بأكثر من القدر الذي تقر به المتهلسهة وما ذكره من المشاهدات والكشوف
للصوفية وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول  صل  اهلل عليه وسلم ونهع ما أمير بيه   
فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به وأمر به ثم إذا علم ذلك صار حجة عل  صدقه فيما ليم  

قق يعلمه كمن سلك طريقا من العلم بهن من الهنون إذا رأى كالم متكلم في ذلك العلم ورآه يح
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ما عنده ويأتي بزيادات ال يستطيعها فإنه يعلم بما رآه من مزيد تحقيقه لما شاركه في أصيل  
معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك كمن نظر في الطب إذا رأى كالم بقراط ومين نظير فيي    
النحو إذا رأى كالم الخليل وسيبويه ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كالمه أئمة السيل   

من سلك مسلك الزهد والعبادة إذا بلغه سير زهاد السل  وعبادتهم ومن وال  النياس   وكذلك
 .وساسهم إذا رأى سيرة عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه وعمر بن عبد العزيز ونحوهما

ه عظمة قدر هؤالء وأنهم كانوا أئمة في هذه األمور وفيما يصلح ويجب يفهذا كله مما يبين ل
الهرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج والمختيار بين أبيي عبييد     من ذلك وبعلم كل أحد 

ونحوهما بل يعلم الهرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين سيرة بني بويه وبني عبييد  
وأمثال ذلك كذلك يعلم الهرق بين نبينا محمد وموس  وعيس  عليهم السالم وبيين مسييلمة   

ه الطريق ينقسم الناس فيها إل  عام وخاص بسبب واألسود العنسي وأمثالهما بأدن  تأمل وهذ
علمهم بالخير والشر والصدق والكذب ونحو ذلك وهذه تهيد العلم القطعي بأن األنبيياء أكميل   
الخلق وأفضلهم وأنه ال يصلح ألحد أن يعارضهم برأيه وال يخالههم بهواه لكن ال يهييد العليم   

فال يمكنه أن يقول هو أعلم منه فكل من حصل  بحقيقة النبوة إال أن يعتر  أن النبي أعلم منه
له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل لألولياء فإنه يعلم أن الذي لألنبياء فوق الذي له من 
ذلك كعمر بن الخطاب رضي اهلل تعال  عنه فإنه قد ثبت في الصحيح أنيه  صيل  اهلل علييه    

ن في أمتي أحد فعمر وقيال  صيل  اهلل   وسلم  قال أنه قد كان في األمم قبلكم محدثون فإن يك
عليه وسلم  إن اهلل ضرب الحق عل  لسان عمر وقلبه وفي الترمذي عنه  صيل  اهلل علييه   
وسلم  أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي  صيل   

يأمر به وينه  عنيه أمير    اهلل عليه وسلم  من الوحي والمالئكة وما يخبر به من الغيب وما
زائد عل  قدره ومجاوز لطاقته بل يجد بينه وبين ذلك من التهاوت ما يعجز القليب واللسيان   

ه من المكاشهة والمخاطبة يعليم أن أبيا بكير    يعن معرفته وتبيانه بل كان عمر بما حصل ل
م منيه بقيدر   الصديق رضي اهلل تعال  عنهما أكمل منه معرفة ويقينا وأتم صدقا وأخالقا وأعل

الرسول  صل  اهلل عليه وسلم  فكان خضو  عمر هذا الذي هو أفضيل األوليياء المحيدثين    
الملهمين المخاطبين ألبي بكر الصديق كخضو  من رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه 
كخضو  األخهش لسيبويه وزفر ألبي حنيهة وابن وهب لمالك ونحو ذلك أو خضيو  فقهياء   

 .بن المسيب وعلماء البصرة للحسن البصري وفقهاء مكة لعطاء بن أبي رباح  المدينة لسعيد
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وإذا كان هذا مثل عمر مع أبي بكر ألن أبا بكر الصديق يأخذ ما يأخذه عن الرسول المعصوم 
عليه الصالة والسالم الذي قد عصم أن يستقر فيما جاء به خطأ فهو لخبرته بحيال صيديق   

كان عالما بالصحابة يعلم أن عمر رضي اهلل تعال  عنه كان متأدبا النبي بهذه المثابة وكل من 
معظما بقلبه ألبي بكر رضي اهلل عنه مشاهدا أنه أعل  منه إيمانا ويقينا فكي  يكون حال عمر 
وغيره مع النبي  صل  اهلل عليه وسلم وإذا كان هذا حال أفضل المحدثين المخياطبين فكيي    

كلما عظمت واليته وعظم نصيبه من انكشا  الحقائق له كان حال سائرهم وال ريب أن الرجل 
تعظيمه للنبوة أعظم والناس في هذه الطريق متهاوتون بحسب درجاتهم لكن طريق الصيوفية  
ال ينهض بانكشا  جميع ما جاء به الرسول  صل  اهلل عليه وسلم  بل وال بأكثره بل عامة ما 

مكن أبو بكر وعمر فضال عن غيرهما أن يعلميه  يخبر به الرسول  صل  اهلل عليه وسلم  ال ي
بدون خبره وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك أو أصله لكن ما يخبر به من التهصييل ال  
يعلم بدون خبره أصال وما يوجد في كالم أبي حامد وغيره من أن الكش  يحصل ذلك وقيول  

يس بسديد بل ال يزال األوليياء  القائل أن األولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشر  ل
مع األنبياء في إيمان بالغيب وال يتصور أن الولي يعط  ما أعطييه النبيي مين المشياهدة     

 .والمخاطبة وأفضل األولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم  
وليس في هؤالء من شاهد ما شاهده النبي  صل  اهلل عليه وسلم  ليلة المعيراج وال شياهد   

الذين كانوا ينزلون بالوحي عل  النبي  صل  اهلل عليه وسلم  وال سمع أحيد مينهم    المالئكة
كالم اهلل الذي كلم به نبيه ليلة المعراج وال سمع عامة األنبياء فضال عن األولياء كالم اهلل كما 
سمعه موس  بن عمران وال كلم اهلل تكليما لداود وسليمان بل وال إبراهيم وال عيسي  فضيال   

يكون ذلك يحصل ألحد من األولياء واإليمان بكل ما جاء به األنبيياء واجيب فيإنهم    عن أن 
معصومون وال يجب اإليمان بكل ما يقوله الولي بل وال يجوز فإنه ما من أحد من النياس إال  
يؤخذ من كالمه ويترك إال رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم ومن سب نبيا من األنبيياء قتيل   

ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَمما ُأْنمِزَل ِإَلْيَنما َوَمما ُأْنمِزَل ِإَلمى ِإْبمَراِهيَم َوِإْسمَماِعيَل         )بخال  الولي قال تعال   وكان كافرا مرتدا 

( أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَبَيْنَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُو َ وَالْأَسْبَا ِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ال نُفَرِّقُ 
وقال تعال   (لِهِآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَالئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُ)وقوله تعال  

هُ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَال نَبِيَ)
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فإن قيل فهي قراءة ابن عباس وال محدث قيل هيذه القيراءة ليسيت     (آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِميمٌ حَكِميمٌ  
االحتجاج بها في أصول اليدين وإن كانيت صيحيحة    متواترة وال معلومة الصحة وال يجوز 

فالمعن  أن المحدث كان فيمن كان قبلنا وكانوا يحتاجون إليه وكان ينسخ ما يلقيه الشييطان  
وإليه كذلك وأمة محمد  صل  اهلل عليه وسلم ال تحتاج إل  غير محمد صل  اهلل عليه وسيلم   

يلهم هذا النبي في بعض األمور عل  النبيي  ولهذا كانت األمم قبلنا ال يكهيهم نبي واحد بل يح
اآلخر وكانوا يحتاجون إل  عدد من األنبياء ويحتاجون إل  المحدث وأمة محميد أغنياهم اهلل   
بمحمد  صل  اهلل عليه وسلم  وعن غيره من األنبياء والرسل فكي  ال يغنيهم عين المحيدث   

م محدثون فإن يكن في أمتيي أحيد   ولهذا قال  صل  اهلل عليه وسلم أنه قد كان في األمم قبلك
فعمر فعلق ذلك بأن وال يجزم به ألنه علم استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غيره من 
األنبياء سواء كان فيها محدث أوال أو كان ذلك لكمالها برسولها اليذي هيو أكميل الرسيل     

 .وأجملهم وهؤالء كبعض في أمته عن األمم قبلهم 
امد وغيره نحو من هذا في مواضع أخر حت  ذكر فيما يتأول وميا ال  وقد وقع في كالم أبي ح

يتأول أن ذلك ال يعلم إال بتوفيق إلهي يشاهد به الحقائق عل  ما هي عليه ثم ينظر في السمع 
واأللهاظ الواردة فيه فما وافق مشهوده أقره وما خالهه تأوله وذكر في موضع آخر أن الواحد 

اهلل سبحانه كما سمعه موس  بن عمران وأمثال هذه األمور ولهذا من األولياء قد يسمع كالم 
ه في آخر عمره إن طريق الصوفية ال تحصل مقصوده فطلب الهدى من طريق اآلثار يتبين ل

النبوية وأخذ يشتغل بالبخاري ومسلم ومات في أثناء ذلك عل  أحسن أحواله وكان كارها ميا  
ره الناس عليه حت  قال المازري وغيره ما معنياه  وقع في كتبه من نحو هذه األمور مما أنك

إن كالمه يؤثر في اإليمان بالنبوة فينقص قدرها أو نحو هذا وكذلك ما ذكره مين أن النبيوة   
انهتاح قوة أخرى فوق العقل وال ريب أن هذا مما يكون للنبي وليست للنبوة قوة تيدرك بهيا   

ون أن الهيض دائم من العقل الهعال وإنميا  األمور وإنما يشبه هذا أصول الهالسهة الذين يزعم
يحصل في القلوب بسبب استعداد األشخاص فأي عبد كان استعداده أتم كان الهيض عليه أتيم  

 .من غير أن يكون من المأل األعل  سبب يخص شخصا دون شخص بالخطاب والتكليم 
مين الحيد مينهم     وليس هذا مذهب المسلمين بل وال اليهود وال النصارى بل هؤالء كلهم إال

متهقون عل  أن اهلل سبحانه خصص موس  بالتكليم دون هارون وغيره وإنه يخص بيالنبوة  
من يشاء من عباده ال أنه بمجرد استعداده يهيض عليه العلوم من غير تخصيص إلهي وهنيا  
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صار الناس ثالثة أصنا  صن  يقولون ليست النبوة إال مجرد أنباء اهلل تعال  للعبيد وهيو   
كالمه كما يقولون أن األحكام الشرعية ليست إال مجرد خطاب اهلل تعال  المتعلق بأفعيال  تعلق 

المكلهين من غير أن يكون للهعل في نهسه صهة اقتضت تخصيصه بالحكم وكذلك يقول هؤالء 
ليس للنبي في نهسه صهة اقتضت تخصيصه بالنبوة وهذا يقوله طوائ  مين متكلمية أهيل    

جهم وأبي الحسن وغيرهما الذين يخالهون المعتزلة والهالسهة فيميا   اإلثبات القدريين أصحاب
يقولونه في فعل الرب وحكمه إذ المتهلسهة يقولون بالطبع والعلة الموجبة والمعتزلة يقوليون  
باالختيار المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها في التعديل والتجويز ونحو ذلك والمنتسبون إل  

بية واألشعرية والكرامية وسائر المنتسبين إلي  السينة والجماعية    السنة والجماعة من الكال
يردون عليهم األصول التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة بالتكذيب مين القيدر والصيهات    
وتخليد أهل الكبائر كما يردون عل  المتهلسهة ما فارقوا به المسلمين لكن لهؤالء في مسيائل  

األحكام وهل لألفعال صهات يدرك بها حسنها وقبحها نزا  الحكمة والمصالح وتعليل األفعال و
ليس هذا موضع تهصيله وإنما نذكره مجمال ومعلوم أن اإلنباء واإلرسال من بياب كيالم اهلل   
تعال  وكذلك األمر والنهي هو من باب كالم اهلل تعال  واألمر متعلق بالهعل واإلرسال واإلنباء 

 :ا وهذا ثالثة أقوال متعلق بالرسول والنبي وللناس في هذ
أنه ليس ذلك إال مجرد كالم اهلل المتعلق بذلك أو تعلق الخطياب بيذلك وهيو مين      : أحدها

الصهات النسبية اإلضافية عندهم قالوا ألنه ليس لمتعلق القول من القول صهة ثبوتيية وهيذا   
 قول هؤالء      
 .     إن ذلك يعود إل  صهة قائمة بالنبي وبالهعل  : والقول الثاني
إن ذلك يتضمن األمرين فالحكم الشرعي يتضمن خطياب الشيار  وصيهة     : والقول الثالث

قائمة بالهعل والنبوة تتضمن خطاب الرب لتضمنها صهة قائمة بالنبي أيضا وهذا معن  قيول  
 .السل  واألئمة وجمهور المسلمين 

هة فيه توجيب الحميد   والهالسهة والمعتزلة أيضا يثبتون أيضا فيه حسن الهعل وقبحه إل  ص
والذم وخطاب الشار  كاش  لها ال مثبت لها والمتهلسهة عندهم يعود ذلك إل  صهة في الهعل 
توجب كمال النهس أو نقصها ولذلك يقولون إن النبوة هي كمال للنهس الناطقة تستعد به ألن 

ال  ولكين  تهيض عليها المعار  من العقل الهعال من غير أن يكون هناك خطاب حقيقي هلل تع
كالم اهلل سبحانه عندهم هو ما يحدث في نهس النبي من أصوات يسمعها في نهسه ال خارجيا  



 (017) 

عن نهسه والمالئكة عبارة عن أشعال نورانية يراها تكون في نهسه ال خارجا عن نهسه كميا  
يرى النائم في منامه صورا يخاطبها وكالما يسمعه وذلك في نهسه ولهذا جعل أبو حامد هيذا  

ا لهم إل  إثبات النبوة كما سلك ابن سينا وغيره وال ريب أن كل ما يقربه من مقر مين  طريق
الحق فإن أهل اإليمان يقرون به لكن يعلمون أشياء فوق ذلك ال يعلمها أهل الباطل فما علمته 
المتهلسهة من هذه األمور ال ينكرها أهل اإليمان لكن ينكرون عليهم اقتصارهم في التصيديق  

د بسطت الكالم عل  هذه المسألة في جواب المسألة الخراسانية التي سئلت فيها عن عليها وق
ما يتعلق بالقرآن العظيم وكالم اهلل سبحانه وتعال  وذكرت مراتب تكليم اهلل تعال  لخلقه وأنها 
درجات وأن المتهلسهة أقروا ببعض الدرجات دون بعض بل لعلهم لم يتجاوزوا أدن  الدرجات 

اإللهام وما يناسبه وما أعطوا هذه الدرجة حقها وأما المعتزلة فهم خيير مينهم   وهي درجات 
فإنهم يقرون بما أخبر به القرآن من أصنا  المالئكة وأوصافهم لكنهم مع هذا ال يقرون بيأن  
هلل كالما قائما به فحقيقة مذهبهم أن اهلل سبحانه ال يتكلم إنما يخلق كالمه فيي غييره ولميا    

 .هذه المقالة كانوا يقولون إن اهلل تعال  ال يتكلم أو يتكلم مجازا  ابتدعت الجهمية
لكن المعتزلة امتنعت من هذا اإلطالق وقالوا إنه متكلم أو يتكلم حقيقة لكنهم فسروا ذلك بيأن  

ا في غيره فلم ينازعوا قدماء الجهمية في حقيقة المذهب وإنما نيازعوهم فيي   يق كالميخل
 .اللهظ  

لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كهر وأن هذا فيي الحقيقية تعطييل    والسل  واألئمة 
للرسالة وأنه يمتنع أن يكون متكلم بكالم ال يقوم به بل بغيره كما يمتنع أن يكون عالما بعليم  
ال يقوم به بل بغيره وأن يكون قادرا بقدرة ال تقوم به بل بغيره وإنه لو كان كذلك لكيان ميا   

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ )له وقد قال تعال   ي مخلوقاته كالمايخلقه من الكالم ف

اْلَيمْوَم َنْخمِتُم َعَلمى َأْفمَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنما َأْيمِديِهْم َوَتْشمَهُد َأْرُجُلُهمْم ِبَمما          )وقال عز وجل   (الَّذِي أَنْطَقَ كُملَّ شَميْءٍ   

بل لما ثبت أن اهلل خالق كل شيء فيجب أن يكون عل  قولهم كل كيالم فيي   ( انُوا يَكْسِبُونَكَ
الوجود كالمه وقد أفصح بذلك االتحادية الذين يقولون الوجود واحد كيابن عربيي صياحب    

  :الهصوص ونحوه وقالوا 
 وكل كالم في الوجود كالمه     سواء علينا نثره ونظامه          

نته  مذهب الجهمية وهو في الحقيقة تعطيل الخالق والقول بأن هذا الوجود هيو  ومذهبهم م
الوجود الواجب كما ذكر ذلك أبو حامد عن دهرية الهالسهة فإن قول هؤالء هو قيول أولئيك   
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وهو قول فرعون الذي أظهره لكن فرعون وغيره من الدهرية ال يقولون هذا الوجود هو اهلل 
الوجود هو اهلل وقد أضلوا طوائ  من الشيوخ الذين لهم عبيادة  وهؤالء بجهلهم يقولون إن 

وزهادة حت  أنه كان ببيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم وكان طيوال ليليه يقيول    
الوجود واحد وهو اهلل وال أرى الواحد وال أرى اهلل وهؤالء سلكوا في كثير من أصولهم ميا  

ضنون به وغيره من أصيول الهالسيهة المكسيوة    ذكره أبو حامد وبنوا عل  ما في كتابه الم
عبادة الصوفية فاألمور التي أنكرها عليه علماء المسلمين ما عليها هؤالء حت  جعيل ابين   
سبعين الناس خمس طبقات أدناها الهقيه ثم المتكلم األشعري ثم الهيلسو  ثم الصيوفي ثيم   

الكش  هو ما حصيل لهيم   الخامس هو المحقق وهؤالء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من 
وإنه لتعبده بالشريعة لم يصل إل  القول بوحدة الوجود وهم ينتقصيونه بميا يحميده علييه     
المسلمون من األقوال التي اعتصم فيها بالكتاب والسنة وباألقوال التي يعلم صحتها بصيريح  
ا العقل ويرون أن ذلك هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيتهم التي هي وحيدة الوجيود وإنمي   
طمعوا فيه هذا الطمع لما وجدوه في الكالم المضا  إليه مما يوافق أصول الجهمية المتهلسهة 

والمقصود هنا أن المعتزلة خير من المتهلسهة حييث يثبتيون هلل كالميا منهصيال      ونحوهم
ويقولون أن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كالم اهلل تعال  منهصل عن النبي  صل  اهلل علييه  

ل عليه كما يقول ذلك سائر المسلمين ثم قد يقول من يقول من المعتزلة أن النبيوة  وسلم ينز
جزاء عل  عمل متقدم وإن النبي لما قام بواجبات عقلية أكرمه اهلل تعال  عليها بيالنبوة ميع   
كون النبي متميزا بصهات خصه اهلل تعال  بها وهذا القول موافق في الجملة قول أكثر الناس 

ة والرسالة تتضمن كالم اهلل سبحانه الذي ينزل عل  رسوله ونبيه وإنه مع ذلك وهو أن النبو
مختص بصهات اختصه اهلل تعال  بها دون غيره من األنبياء وأنه ال يكون النبيي والرسيول   
كسائر الناس في العقل والخلق وغير ذلك بل هو متميز عن الناس بذلك والنبيوة فضيل اهلل   

وما ذكره أبو حاميد فييه مين    (  اهلل أعلم حيث يجعل رسالته)  يؤتيه من يشاء لكن مع ذلك
تقرير النبوة في الجملة عل  األصول التي يسلمها المتهلسهة ويعرفونها ما ينتهع به من كيان  
متهلسها محضا فإن ذلك يوجب أن يدخل في اإلسالم نو  دخول وكالم أبي حاميد فيي هيذا    

وبين أهيل المليل مين المسيلمين واليهيود      ونحوه يصلح أن يكون برزخا بين المتهلسهة 
والنصارى فالمتهلسهة تنتهع به حيث يصير عندهم من اإليمان والعلم ماال يحصل لهم بمجيرد  

 .الهلسهة  
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وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم واإليمان فإن ذلك يضره من وجه ويرده عن كثيير  
كان ينهعه من حيث يحول بينه وبين الهلسهة من كمال اإليمان باهلل ورسوله واليوم اآلخر وإن 

المحضة إال أن يكون حسن الظن بالهلسهة دون أصول اإلسالم فإنيه يخرجيه إلي  اإللحياد     
المحض كما أصاب ابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهما وقد أخبر هو بما حصل له مين  

الباطنيية والهالسيهة   السهسطة وإنه انحصرت فرق الطالبين عنده في أربع فرق المتكلمين و
 .والصوفية  

ومعلوم أن هذه الهرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة بل وبعد عصر التابعين بل إنما ظهيرت  
وانتشرت بعد القرون الثالثة الصحابة والتابعين وتابعيهم ثم الهالسهة والباطنيية هيم كهيار    

من له علم وإيمان من  كهرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره وكهرهم ظاهر عند أقل
المسلمين إذا عرفوا حقيقة قولهم لكن ال يعر  كهرهم من لم يعر  حقيقة قولهم وقد يكيون  
قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كهر فيكون معذورا لجهلية ولكين فيي المتكلميين     

 له علم وإيمان طوائ  كثيرون بل في من بعد من الصوفية مثل الهضيل بين  والصوفية ممن
عياض وابي سليمان الداراني وإبراهيم بن أدهم ومعرو  الكرخي وأمثالهم ممن هيو خييار   

المسلمين وساداتهم عند المسلمين وفي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهير الكيالم أيضيا        
وكالم السل  واألئمة في ذم البد  الكالمية في العلم والبد  المحدثة في طريقة الزهد والعبادة 

مستهيض ولم يتناز  أهل العلم واإليمان فيما استعاض عن النبيي  صيل  اهلل    مشهور كثير
عليه وسلم من قوله خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم وكل من ليه لسيان   

 .صدق من مشهور بعلم أو دين معتر  بأن خير هذه األمة هم الصحابة  
كن في زمنهم أحد من هذه الصنو  األربعية  وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم ولم ي

وال تجد إماما في العلم والدين كمالك واألوزاعي والثوري وأبي حنيهة والشافعي وأحمد بين  
حنبل وإسحاق بن راهوايه ومثل الهضيل وأبي سليمان ومعرو  الكرخي وأمثيالهم إال وهيم   

فضل عملهم ما كيانوا فييه   مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة وأ
مقتدين بعمل الصحابة وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبيواب الهضيائل والمناقيب    
والذين اتبعوهم من أهل اآلثار النبوية وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقهم المتبعيون  

 .لها وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر  
الخلق من األولين واآلخرين لم يذكرهم أبو حامد وذلك ألن هيؤالء ال   فهؤالء الذين هم أفضل
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يعر  طريقهم إال من كان خبيرا بمعاني القرآن خبيرا بسنة رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم 
خبيرا بآثار الصحابة فقيها في ذلك عامال بذلك وهؤالء هم أفضل الخلق من المنتسيبين إلي    

م ينشأ بين من كان يعر  طريقة هؤالء وال تلق  عن هذه الطبقية  العلم والعبادة وأبو حامد ل
وال كان خبيرا بطريقة الصحابة والتابعين بل كان يقول عن نهسه أنا مزجي  البضياعة فيي    
الحديث ولهذا يوجد في كتبه من األحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة ما ال يعتمد عليه 

ل  بما وجده في كتب الصوفية والهقهاء من ذليك وبميا   له علم باآلثار ولكن نهعه اهلل تعا من
وجد في كتب أبي طالب ورسالة القشيري وغير ذلك وبما وجده في كتب أصيحاب الشيافعي   

 .ونحو ذلك فخيار ما يأتي به ما يأخذ من هؤالء وهؤالء 
ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الهقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم القشييري ومين   

ريقة أبي طالب والحارث ومن طريقة أبي المعالي وأمثاله وأولئك األئمة كانوا أعلم بطريقية  ط
الصحابة وأتبع لها من أتباعهم فالقاضي أبو بكر الباقالني وأمثاله أعليم باألصيول والسينة    
وأتبع لها من أبي المعالي وأمثاله واألشعري والقالنسي ونحوهما أعل  طبقة في ذليك مين   

ي بكر وعبد اهلل بن سعيد بن كالب والحارث المحاسبي أعل  طبقة في ذليك مين   القاضي أب
هؤالء ومالك واألوزاعي وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم أعل  طبقية مين هيؤالء    

 .والتابوعو أعل  من هؤالء والصحابة أعل  من التابعين 
عن سيهل بين عبيد اهلل    وكذلك أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سالم وابن سالم يأخذ 

التستري وسهل أعل  درجة عند الناس من أبي طالب ثم الهضل وأبو سليمان وأمثالهما أعل  
درجة من سهل وأمثاله وأيوب السختياني وعبد اهلل بن عون ويونس بن عبيد وغيرهم مين  
أصحاب الحسن أعل  طبقة من هؤالء وأويس القرني وعامر بن عبيد قييس وأبيو مسيلم     

وأمثالهم أعل  طبقة من هؤالء وأبو ذر الغهاري وسلمان الهارسي وأبيو اليدرداء    الخوالني
 .وامثالهم أعل  طبقة من هؤالء 

ومعلوم إن كل من سلك إل  اهلل جل وعز علما وعمال بطريق ليست مشروعة موافقة للكتياب  
فإن السيائر  والسنة وما كان عليه سل  األمة وأئمتها فالبد أن يقع في بدعة قولية أو عملية 

إذا سار عل  غير الطريق المهيع فالبد أن يسلك بينات الطريق وإن كان ما ما يهعله الرجيل  
من ذلك قد يكون مجتهدا فيه مخطئا مغهورا له خطؤه وقد يكون ذنبا وقد فسقا وقد يكون كهرا 

عيال       بخال  الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإنها أقوم الطرق ليس فيها عوج كما قال ت
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إن هذا القرآن يهدي للتي ه  أقوم وقال عبد اهلل بن مسعود خط رسول اهلل  صل  اهلل علييه  
وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه ومشماله ثم قال هذا سبيل اهلل وهذه سبل عل  كل سيبيل  

( تَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُممْ عَمنْ سَمبِيلِهِ    وَأَنَّ هَذَا فِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَال تَ)منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ 
وقال الزهري كان من مض  من علمائنا يقولون االعتصام بالسنة نجاة ولهذا قيل مثل السينة  
مثل سهينة نوح من ركبها نجا ومن تخل  عنها غرق وهو يروي عين ماليك ومين سيلك     

يشك في إيمانه الذي كيان علييه قبيل     الطريق الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتها إل  أن
البلوغ ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع ولم يحتج إل  أن يبق  شاكا مرتابا في كل شييء  
وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم بن صهوان وأمثاله فإنهم ذكروا أنه بقي أربعين يوما ال 

رض للجهيمة وأهل الكيالم اليذين   له ربا يعبده فهذه الحالة كثيرا ما تع يصلي حت  يثبت إنه
ليه الشيكوك    ليه الوسيواس فتعيرض    ذمهم السل  واالئمة وأما المؤمن المحض فيعرض

والشبهات وهو يدفعها عن قلبه فإن هذا ال بد منه كما ثبت في الصحيح إن الصحابة قالوا ييا  
اء إلي   رسول اهلل أن أحدنا ليجد في نهسه ما ألن يحترق حت  يصير حممة أو يخر من السم

األرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال أفقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح اإليمان وفيي  
السنن من وجه آخر أنهم قالوا إن أحدنا ليجد في نهسه ما يتعاظم أن يتكلم به فقال الحميد هلل  
ن الذي رد كيده إل  الوسوسة قال غير واحد من العلماء معناه أن ما تجدونه في قليوبكم مي  

وهذا من الزبد الذي قيال اهلل   كراهة الوساوس والنهرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح اإليمان
تعال  فيه فأما الزبد فيذهب جهاء وأما ما ينهع الناس فيمكث في األرض كيذلك يضيرب اهلل   
األمثال وهذا مذكور في غير هذا الوضع وكالم السل  واألئمة فيما أحدث من الكالم وما أحدث 

هد مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن يعر  مراتب النياس فيي العليم    من الز
بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد الطرق في ذلك وإن عامة الطرق التي سلكها الناس في ذلك هي 
طرق مهيدة نافعة لكن تختل  مقادير فوائدها ومنافعها وفيها ما يضر من وجه كما ينهع مين  

ن كان عديم اإليمان أو ضعي  اإليمان فيحصل به له بعض اإليميان  وجه وفيها ما ينتهع به م
أو يقوي إيمانه وإن كان ذلك يضر من كان قوي اإليمان ويكون رجوعه إليه ردة فيي حقيه   
بمنزلة من كان معتصما بحبل قوي وعروة وثق  ال انقصام لها فاعتياض عين ذليك بحبيل     

 .س فيه ضعي  يكاد ينقطع به وهذا باب يطول وص  حال النا
وأما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطريقة التي سلكها تهيد العليم الضيروري بيالنبوة دون    
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طريقة المعجزات فاإلنسان خبير بما حصل له من العلم الضروري وغيره وليس هو خبير بما 
حصل لغيره من ذلك وكثير من أهل النظر والكالم يقولون نقيض هذا يقولون ال يحصل العليم  

وة إال بطريقة المعجزات دون غيرها كما قال ذلك أكثر أهل الكالم ومن اتبعهم كالقاضيي  بالنب
أبي بكر والقاضي أبي يعل  وأبي المعالي والمازري وأمثال هؤالء والتحقيق ما علييه أكثير   

ليه العليم    الناس أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة المعجزات وغير المعجزات ويحصيل 
ذكره أبو حامد بل يحصل له العلم الضروري بالنبوة عل  الجمل كما ذكيره  الضروري بها كما 

وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره في طريق معينة وزعم أنه ال يحصل بغيرها فإنه يكيون  
مخطئا وهذا كثير ما سلكه كثير من أهل الكالم في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العيالم  

لم بالنبوة أو غير ذلك يسلك أحدهم طريقا يزعم أنه ال يحصل العلم إال أو إثبات التوحيد أو الع
 .به وقد يكون طريقا فاسدا وربما قدح خصوصه في طريقه الصحيحة وادعوا أنها فاسدة  

وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الجدلية التي يناظر بها غيره فيإن  
ن المعلومات بطريق وأسباب قد ال يستحضرها وال يحصييها  له العلم بكثير م اإلنسان يحصل

ولو استحضرها ال توافقه عبارته عل  بيانها ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل اليدال علي    
ذلك قد ال يعلم دليال يدل به غيره إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم وقيد ال يمكنيه   

الذي يعلم به المناظر شيء والحجة التيي يحيتج بهيا    التعبير عن الدليل إن تصوره فالدليل 
المناظر شيء آخر وكثيرا ما يتهقان كما يهترقان وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصيود  
التنبيه عل  تعدد طرق العلم بالنبوة وغيرها وكالم الناس في هذا الباب ونحوه عل  درجيات  

إن كان مذموما بالنسبة إل  مين فوقيه إذ   متهاوتة فيحمد كالم الرجل بالنسبة إل  من دونه و
 .اإليمان يتهاضل وكل له من اإليمان بقدر ما حصل له منه 

ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كالمه من الرد عل  الهالسهة وتكهيره لهم وتعظيم النبوة 
وغير ذلك ومع ما يوجد فيه أشياء صحيحة حسنة بل عظيمة القدر نافعة يوجد فيي بعيض   

ه مادة فلسهية وأمور أضيهت إليه توافق أصول الهالسهة الهاسدة المخالهية للنبيوة بيل    كالم
المخالهة لصريح العقل حت  تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب كرفيقيه  
أبي إسحاق المرغيناني وأبي الوفاء بن عقيل والقشيري والطرطوشي وابن رشد والميازري  

ت  ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصالح فيما جمعيه مين طبقيات    وجماعات من األولين ح
أصحاب الشافعي وقرره الشيخ أبو زكريا النووي قال في هذا الكتاب فصل في بييان أشيياء   
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مهمة أنكرت عل  اإلمام الغزالي في مصنهاته ولم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم من الشيذوذ  
ل المستصهي هذه مقدمة العلوم كلها ومن ال في تصرفاته منها قوله في مقدمة المنطق في أو

له بعلومه أصال قال الشيخ أبو عمرو وسمعت الشيخ العماد بن ييونس يحكيي    يحيط فال ثقة
عن يوس  الدمشقي مدرس النظامية ببغداد وكان من النظار المعروفين إنه كان ينكير هيذا   

ة عظمت حظوظهم من اليثلج  الكالم ويقول فأبو بكر وعمر وفالن وفالن يعني أن أولئك الساد
واليقين ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأسبابها قال الشيخ أبو عمرو قد ذكرت بهيذا ميا حكي     
صاحب كتاب اإلمتا  والمؤانسة يعني أبا حيان التوحيدي أن الوزير ابن الهرات احتهل مجلسه 

النصيراني  ببغداد بأصنا  من الهضالء من المتكلمين وغيرهم وفي المجلس مت  الهيسلو  
فقال الوزير أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة متي في قوله إنه ال سبيل إل  معرفة الحيق  
من الباطل والحجة من الشبهة والشك من اليقين إال بما حويناه من المنطق واسيتهدناه مين   

ه أبو سعيد السيرافي وكان فاضال في علوم غير النجوم وكلمه يواضعه عل  مراتبه فانتدب ل
 .في ذلك حت  أفحمه وفضحه قال أبو محمد وليس هذا موضع التطويل بذكره 

قال الشيخ أبو عمرو وغير خا  استغناء العقالء والعلماء قبل واضع المنطق أرسيطاطاليس  
وبعده مع معارفهم الجمة عن تعلم المنطق وإنما المنطق عندهم بزعمهم آلة قانونية صناعية 

ذهن صحيح منطقي بالطبع قال فكي  غهل الغزالي عن حيال  تعصم الذهن من الخطأ وكل ذي 
ه مقدم ولمحله في تحقيق الحقيائق رافيع   يشيخه إمام الحرمين ومن قبله من كل إمام هو ل

 .  سا ومعظم ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسا وال بن  عليه في شيء من تصرفاته أسا
ا عل  المتهقهة حت  كثر فيهم بعد ذلك ولقد أت  بخلطة المنطق بأصول الهقه بدعة عظم شؤمه

المتهلسهة واهلل المستعان قال وألبي عبد اهلل المازري الهقيه المتكلم األصيولي وكيان إماميا    
محققا بارعا في مذهبي مالك واألشعري وله تصاني  في فنون منها شرح األرشاد والبرهيان  

إلحياء أصدرها فيي حيال حييدة    إلمام الحرمين رسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه ا
الغزالي جوابا لما كوتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك عند اختالفهم في ذلك فذكر 
فيها ما اختصاره أن الغزالي كان قد خاض في علوم وصن  فيها واشتهر باإلمامة في إقليمه 

ه أعير  وأميا   له المنازعون واستبحر في الهقه وفي وأصول الهقه وهو بالهق حت  تضاءل
أصول الدين فليس بالمستبحر فيها شغله عن ذلك قراءته علوم الهلسيهة وأكسيبته قيراءة    
الهلسهة جراءة عل  المعاني وتسهيال للهجوم عل  الحقائق ألن الهالسهة تمر ميع خواطرهيا   
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وليس لها شر  يزعها وال تخا  من مخالهة أئمة تتبعها فلذلك خامره ضرب من األدالل عل  
ني فاسترسل فيها استرسال من ال يبالي بغيره قال وقد عرفني بعض أصحابه أنه كان له المعا

عكو  عل  قراءة رسائل إخوان الصها وهذه الرسائل هي إحدى وخمسون كل رسالة مستقلة 
بنهسها وقد ظن في مؤلهها ظنون وفي الجملة هو يعني واضع الرسائل رجل فيسيلو  قيد   

بين العلمين وحسن الهلسهة في قلوب أهل الشير  بآييات   خاض في علوم الشر  فمزج ما 
وأحاديث يذكرها عندها ثم أنه كان في هذا الزمان المتأخر فيلسو  يعر  بأبن سينا مأل الدنيا 
تألي  في علوم الهلسهة وكان ينتمي إل  الشر  ويتحل  بحلية المسلمين وأدته قوته في عليم  

لعقائد إل  علم الهلسهة وتم له من ذلك ما لم ييتم  الهلسهة إل  أن تلط  جهده في رد أصول ا
لغيره من الهالسهة قال ووجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشيير إلييه فيي عليوم     
الهلسهة حت  إنه في بعض األحايين ينقل نص كالمه من غير تغيير وأحيانا يغيره وينقله إلي   

ار الشر  منه فعل  ابين سيينا ومؤلي     الشرعيات أكثر مما نقل ابن سينا لكونه أعلم بأسر
رسائل إخوان الصها عول الغزالي في علم الهلسهة قال وأما مذهب المتصيوفة فلسيت أدري   
عل  من عول فيها وال من ينتسب إليه في علمها قال وعندي إنه عل  أبي حيان التوحييدي  

 .الصوفي عول عل  مذاهب الصوفية 
عظيما في هذا الهن ولم يصل إلينا منه شيء ثم ذكير   قد علمت أن أبا حيان هذا أل  ديواناو

أن في اإلحياء فتاوى مبناها عل  ما ال حقيقة له مثل ما استحسن في قص األظيافر أن يبيدأ   
بالسبابة ألن لها الهضل عل  بقية األصابع لكونها المسبحة ثم بالوسط  ألنها ناحية اليمين ثم 

ده دائرة فإذا أدار أصابعه مر عليها مرور الدائرة باليسرى عل  هيئة دائرة وكأن األصابع عن
ثم يختم بإبهام اليمن  هكذا حدثني به من أثق به عن الكتاب قال فانظر إل  هذا كي  أفاد قراء 
الهندسة وعلم الدوائر وأحكامها أن نقله إل  الشر  فأفت  به المسلمين قال وحمل إل  بعيض  

جدته يذكر فيه إن من مات بعد بلوغه ولم يعليم أن  األصحاب من هذا اإلمالء الجزء األول فو
الباري قديم مات مسلما إجماعا ومن تساهل في حكاية اإلجما  في مثله هذا الذي األقيرب أن  
يكون فيه اإلجما  بعكس ما قال فحقيق أن ال يوثق بكل ما ينقل وإن يظن به التسياهل فيي   

في محاسن اإلحيياء ومذاميه ومنافعيه    رواية ما لم يثبت عنده صحته قال ثم تكلم المازري 
ومضاره بكالم طويل ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم ميا يعتصيم بيه مين     
وغوائل هذا الكتاب فإن قراءته ال تجوز له وإن كان فيه ما ينتهع به  ومن كان عنده من العلم 
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ز فيجتنيب مقتضي    ما يأمن به عل  نهسه من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه مين الرميو  
له سيائغة بيه    ظواهرها ويكل أمر مؤلهها إل  اهلل تعال  وإن كان كلها تقبل التأويل فقراءته

اللهم إال أن يكون قارؤه ممن يقتدي به ويغتر به فإنه ينه  عن قراءته وعن مدحه والثنياء  
ن بيه علي    عليه قال ولوال أن علمنا أن إمالءنا هذا إنما يقرؤه الخاصة ومن عنده علم يأم

نهسه لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء ولم نتعرض لذكرها ولكنا نحن أمنا من التغرير ولئال 
يظن أيضا من يتعصب للرجل إنا جانبنا اإلنصا  في الكالم عل  كتابه ويكون اعتقاده هذا فينا 

ت ما ذكيره  سببا لئال يقبل نصيحتنا قال الشيخ أبو عمرو وهذا آخر ما نقلناه عن المازري قل
المازري في مادة أبي حامد من الصوفية فهو كما قال المازري عن نهسه لم يدر علي  مين   
عول فيها ولم يكن للمازري من االعتناء بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ماله من االعتناء 

 .بطريقة الكالم وما يتبعه من الهلسهة ونحوها  
د من كالم أبي حيان التوحيدي وحده بل وال غاليب  فلذلك لم يعر  ذلك ولم تكن مادة أبي حام

كالمه منه فإن أبا حيان تغلب عليه الخطابة والهصاحة وهو مركب من فنون أدبية وفلسيهية  
وكالمية وغير ذلك وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما ذكر 

حامد من كتاب أبي طاليب المكيي اليذي    ذلك ابن عقيل وغيره وإنما كان غالب استمداد أبي 
سماه قوت القلوب ومن كتب الحارث المحاسبي وغيرها ومن رسالة القشيري ومن منثيورات  
وصلت إليه من كالم المشايخ وما نقله في اإلحياء عن األئمة في ذم الكالم فإنه من كتاب أبي 

ذكار ونقله من كتاب اليذكر  عمر ابن عبد البر في فضل العلم وأهله وما نقله من األدعية واأل
البن خزيمة ولهذا كانت أحاديث هذا الباب جيدة وقد جالس من اتهق له من مشيايخ الطيرق   
لكنه يأخذ من كالم الصوفية في الغالب ما يتعلق باألعمال واألخالق والزهد والرياضة والعبادة 

مز إليها في اإلحيياء  وهي التي يسميها علوم المعاملة وأما التي يسميها علوم المكاشهة وير
وغيره فهيها يستمد من كالم المتهلسهة وغيرهم كما في مشكاة االنوار والمضنون بيه علي    
غير أهله وغير ذلك وبسبب خلطه التصو  بالهلسهة كما خلط األصول بالهلسهة صار ينسيب  
إل  التصو  من ليس هو موافقا للمشائخ المقبولين الذين لهم في األمة لسان صدق رضيي  
اهلل تعال  عنهم بل يكون مباينا لهم في أصول اإليمان كاإليمان بالتوحييد والرسيالة والييوم    
اآلخر ويجعلون هذه مذاهب الصوفية كما يذكر ذلك ابن الطهيل صاحب رسالة حي بن يقظيان  
وأبو الوليد ابن رشد الحهيد وصاحب خلع العلم وابن العربي صياحب الهتوحيات وفصيوص    
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وأمثال هؤالء ممن يتظاهر بمذاهب مشايخ الصوفية وأهل الطريق وهو في الحكم وابن سبعين 
التحقيق منافق زنديق ينتهي إل  القول بالحلول واالتحاد واتبا  القرامطة أهل اإللحاد ومذهب 
اإلباحية الدافعين لألمر والنهي والوعد والوعيد مالحظين لحقيقة القدر التي ال يهرق فيها بين 

ين وبين كل جبار عنيد وقائلين مع ذلك بنو  مين الحقيائق البدعيية غيير     األنبياء والمرسل
عارفين بالحقائق الدينية الشرعية وال سالكين مسلك أولياء اهلل الذين هم بعد األنبيياء خيير   
البرية فهم في نهاية تحققيهم يسقطون األمر والنهي والطاعة والعبيادة مشياقين للرسيول    

هارقون سبيل أولياء اهلل المتقين إل  سبيل أولياء الشياطين ثم متبعين غير سبيل المؤمنين وي
يقولون بالحلول واالتحاد وهو غاية الكهر ونهاية اإللحاد ولهذا في كالم العارفين كأبي القاسم 
الجنيد وأمثاله من بيان أن التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم ونحو ذلك ومن بيان وجيوب  

العبادة إل  الموت ما يبين به أن أولئك السادة المهتدين حذروا من اتبا  األمر والنهي ولزوم 
طريق هؤالء الملحدين ولهذا نجد هؤالء كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يردون عل  مثيل  
الجنيد وأمثاله من أئمة المشايخ ويدعون أنهم ظهروا في التحقيق بنهايية الرسيوخ وإنميا    

الحلول واالتحاد وميا زال شييوخ الصيوفية المؤمنيون     ظهروا بتحقيق اإللحاد والدخول في 
يحذرون من مثل هؤالء الملبسين كما حذر أئمة الهقهاء من سبيل أهل البدعة والنهاق من أهل 
الهلسهة والكالم ونحوهم حت  ذكر ذلك أبو نعيم الحافظ في أول حلية األولياء وأبيو القاسيم   

منهما بطريق الصوفية وأقل غلطيا وأبعيد    القشيري في رسالته د  من هو أجل منهما وأعلم
عن االعتماد عل  المنقوالت الضعيهة والمنقوالت المبتدعة قال أبيو نعييم فيي أول الحليية          

أما بعد أحسن اهلل تعال  توفيقك فقد استعنت باهلل عز وجل وأجبتك إل  ما أبغيت مين جميع   
م المحققيين مين المتصيوفة    كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكالمهم من أعال

وأئمتهم وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتيابعين وتيابعيهم مين    
بعدهم ممن عر  األدلة والحقائق وباشر األحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق وفارق 

ن ومين  العوارض والعالئق وتبرأ من المنقطعين والمتعمقين ومن أهل الدعاوى من المسوفي
الكسال  والمثبطين المتشبهين بهم في اللباس والمقال والمخالهين لهم في العقييدة وانهعيال   
وذلك لما بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الهقه واألثر في كيل األقطيار واألمصيار فيي     
المنتسبين إليهم من الهسقة الهجار والمباحية والحلولية الكهار وليس ما حيل بالكذبية مين    

عة واإلنكار بقادح في منقبة البررة األخيار وواضع من درجة الصهوة األطهار بيل فيي   الوقي
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ن الكذابين والنكير عل  الحشوية البطيالين نزاهية الصيادقين ورفعية     يراءة ميإظهار الب
 .المحققين  

ولم لم ينكش  عن مخازي المبطلين ومساويهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصييانة  
فنا في التصو  العلم المنشور والصيت والذكر المشهور فقد كان جيدي محميد بين    إذ ألسال

يوس  رحمه اهلل تعال  أحد من يسر اهلل تعال  به ذكر بعض المنقطعين إليه وكي  يسيتجيز  
نقيصة أولياء اهلل تعال  ومؤذيهم مؤذن بمحاربة ربه ثم أسند حديث أبي هرييرة اليذي رواه   

نبي  صل  اهلل عليه وسلم أنه قال إن اهلل تعال  قال من آذى ليي  البخاري في صحيحه عن ال
وليا وفي الرواية األخرى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشييء  
أفضل من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت  أحبه فإذا أحببتيه  

يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنيه  
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نهس عبدي المؤمن يكيره الميوت وأكيره    

لعلم والدين من جميع الطوائ  له منه قلت قد ذم أهل العلم واإليمان من أئمة ا مساءته وال بد
من خرج عما جاء به الرسول صل  اهلل عليه وسلم في األقوال واألعميال باطنيا أو ظياهرا    
ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول  صل  اهلل عليه وسلم ومن كان موافقا من وجيه  

مين   ومخالها من وجه كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته ميذموم 
 .جهة مخالهته 

وهذا مذهب سل  األمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل األسماء واألحكيام  
والخال  فيها أول خال  حدث في مسائل األصول حيث كهرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب 

خلوده  الكبيرة كافرا مخلدا في النار ووافقتهم المعتزلة عل  زوال جميع أيمانه وإسالمه وعل 
في النار لكن نازعوهم في االسم فلم يسموه كافرا بل قالوا هو فاسق ال مؤمن وال مسيلم وال  
كافر ننزله منزلة بين المنزلتين فهم وإن كانوا في االسم إل  السنة أقرب فيهم في الحكم فيي  

 .اآلخرة مع الخوارج 
والعقاب والوعد والوعيد وأصل هؤالء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد ال يكون مستحقا للثواب 

والحمد والذم بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها وقالوا اإليميان  
هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة ثم تنازعوا هل يخلهه الكهر عل  القيولين ووافقيتهم   
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يتبعض وال يتهاضل فال المرجئة والجهمية عل  أن اإليمان يزول كله ويزول شيء منه وأنه ال 
يزيد وال ينقص وقالوا إن إيمان الهساق كإيمان األنبياء والمؤمنين لكن فقهاء المرجئة قيالوا  
إنه االعتقاد والقول وقالوا إنه ال بد من أن يدخل النار ومن فساق الملة من شياء اهلل تعيال    

االسم ال في الحكم وقيد  كما قالت الجماعة فكان خال  كثير من كالمهم للجماعة إنما هو في 
بسطنا الكالم عل  ذلك في غير هذا الموضع وبينا الهرق بين داللية االسيم مهيردا وداللتيه     
مقرونا بغيره كاسم الهقير والمسكين فإنه إذا أفرد أحدهما يتناول معن  اآلخر كقوليه تعيال     

 فيهم المساكين وقوله تعال  إطعام عشرة مسياكين فإنه يدخل ( لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْ ِرُوا فِمي سَمبِيلِ اللَّمهِ   )
إِنَّمَا ال َّمدَقَاتُ لِلْفُقَمرَاء وَالْمَسَماكِنيِ وَالْعَمامِلِنيَ     )فإن يدخل فيهم الهقراء وأما إذا قرن بينهما كقوله تعال  

فهميا  ( هِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضًًَ مِّنَ الل هِ وَالل هُ عَلِيمٌ حَكِميمٌ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفًَِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَا ِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ الل 
يدخل في المعرو  كل واجب ( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَماهُمْ عَمنِ الْمُنْكَمرِ   )صنهان وكذلك قوله تعال  

م وفي المنكر كل قبيح والقبائح هي السيئات وهيي المحظيورات كالشيرك والكيذب والظلي     
( وَيَنْهَمى عَمنِ الْفَحْشَماءِ وَالْمُنْكَمرِ وَالْبَغْميِ     )وقيال  ( إِنَّ ال َّالةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)فإذا قال  والهواحش

فخص بعض أنوا  المنكر بالذكر وعط  أحدهما عل  اآلخر صارت داللة اللهظ علييه نصيا   
لعموم والتضمن سواء قيل إنه داخل في اللهظ مقصودا بطريق المطابقة بعد أن كانت بطريق ا

العام أيضا فيكون مذكورا مرتين أو قيل إنه باقترانه باالسم العام تبين أنه لم يدخل في االسيم  
العام لتغيير الداللة باألفراد والتجرد واالفتراق واالجتما  كما قدمنا وهكذا اسم اإليميان فإنيه   

ل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما وتارة تارة يذكر مهردا مجردا ال يقرن بالعم
يقرن بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص ولهظ اإليمان يكون مسلوب الداللة 

وقوله ( وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَا ِ وَأَقَامُوا ال َّالةَ)عليه حال االقتران أو داال عليه كما في قوله تعال  
انه لموس  عليه السالم إنني أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدني وأقم الصالة ليذكري وقوليه   سبح

ونظائر ذلك كثيرة فاألعمال داخلة فيي اإليميان   ( اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِمنَ الْكِتَما ِ وَأَقِممِ ال َّمالةَ    )تعال  
يَن ِإَذا ُذِكمَر اللَّمُه َوِجَلمْت ُقُلموُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيمْت َعَلمْيِهْم آَياُتمُه        إِنَّمَا الْمُؤْمِنُمونَ الَّمذِ  )تضمنا ولزوما في مثل قول تعال  

 . (زَادَتْهُمْ إِميَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
 هَمدُوا بِمأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِمهِمْ فِمي    إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَمابُوا وَجَا )وفي مثل قوله سبحانه  
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ِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُمولِهِ وَإِذَا كَمانُوا مَعَمهُ عَلَمى أَمْمرٍ      إ)وقوله عز وجل ( سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ ال َّادِقُونَ

ل ذلك من الكتاب والسنة ومن استقرأ ذليك عليم أن االسيم    وأمثا(  جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْمتَأْذِنُوهُ 
الشرعي كاإليمان والصالة والوضوء والصيام ال ينهيه الشار  عن شيء إال النتهاء ميا هيو   

إِنَّ الَّمذِينَ آمَنُموا وَعَمِلُموا ال َّمالِحَاتِ أُولَئِمكَ هُممْ       )واجب فيه ال النتهاء ما هو مستحب فيه وأما قوله تعال  

ونحو ذلك فالعمل مخصوص بالذكر إما توكيد وإما ألن االقتران ال يغير داللة االسم ( الْبَرِيَّمًِ خَيْمرُ  
فهذا موق  يزول فيه كثير من النزا  اللهظي في ذلك وأيضا فإن اإليمان يتنو  بتنو  ما أمر 

مثيل  اهلل تعال  به العبد فحين بعث الرسول لم يكن اإليمان الواجب وال اإلقيرار وال العميل   
اإليمان الواجب في آخر الدعوة فإنه لم يكن يجب إذ ذاك اإلقرار بما أنزله اهلل تعال  بعد ذليك  
من اإليجاب والتحريم والخبر وال العمل بموجب ذلك بل كان اإليمان الذي أوجبيه اهلل تعيال    

اهلل يزيد شيئا فشيئا كما كان القرآن ينزل شيئا فشيئا والدين يظهر شيئا فشييئا حتي  أنيزل    
وكذلك العبد (  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْالمَ دِيناً)تعال  

أول ما يبلغه خطاب الرسول عليه أفضل الصالة وأكمل السالم إنما يجب عليه الشهادتان فيإذا  
ليه غير اإلقرار ومات مؤمنا كامل اإليمان الذي مات قبل أن يدخل عليه وقت صالة لم يجب ع

وجب عليه وإن كان إيمان غيره الذي دخلت عليه األوقات أكمل منه فهذا إيمانه ناقص كنقص 
دين النساء حيث قال النبي  صل  اهلل عليه وسلم إنكن ناقصات عقل ودين أما نقصان عقلكن 

فإن إحداكن إذا حاضت لم تصل ومعلوم  فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد وأما نقصان دينكن
أن الصالة حينئذ ليست واجبة عليها وهذا نقص ال تالم عليه المرأة لكن من جعل كامال كيان  
أفضل منها بخال  من نقص شيئا مما وجب عليه فصار النقص في الدين واإليميان نيوعين   

وإما لكونيه مسيتحبا    نوعا ال يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا
ليس بواجب ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات فقول النبي  صل  اهلل عليه وسلم  لجاريية  
معاوية بن الحكم السلمي لما قال لها أين اهلل قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول اهلل 

كهيا وارتكيب   قال أعتقها فإنها مؤمنة ليس فيه حجة عل  أن من وجبت عليه العبيادات فتر 
المحظورات يستحق االسم المطلق كما استحقته هذه التي لم يظهر منها بعد ترك ميأمور وال  
فعل محظور ومن عر  هذا تبين أن قول النبي  صل  اهلل عليه وسلم لهذه إنهيا مؤمنية ال   
ينافي قوله ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق وهو ميؤمن  
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ب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإن ذلك نه  عنه االسم النتهاء بعيض ميا يجيب    وال يشر
عليه من ترك هذه الكبائر وتلك لم تترك واجبا تستحق بتركه أن تكون هكذا ويتبع هذا أن من 
آمن بما جاء به الرسل مجمال ثم بلغه مهصال فأقر به مهصال وعمل به كان قد زاد ما عنيده  

 .ب ذلك  من الدين واإليمان بحس
ومن أذنب ثم تاب أو غهل ثم ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه وإيمانه بحسب ذلك كما قيال  
من قال من الصحابة كعمير بن حبيب الخطمي وغيره اإليمان يزيد وينقص قيل له فما زيادته 

ذلك ونقصانه قال إذا حمدنا اهلل وذكرناه وسبحناه فذلك زيادة وإذا غهلنا ونسيينا وأضيعنا في   
نقصانه فذكر زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة ونقصانه بما أضاعه مين واجيب وغييره    
وأيضا فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب فالقلب إذا صدق بميا يسيتحقه اهلل تعيال  مين     
األلوهية وما يستحق الرسول من الرسالة تبع ذلك ال محالة محبة اهلل سبحانه ورسوله علييه  

وتعظيم اهلل عز وجل ورسوله والطاعة هلل ورسوله أمر الزم لهذا التصديق ال الصالة والسالم 
يهارقه إال لعارض من كبر أو حسد أو نحو ذلك من األمور التي توجب االستكبار عن عبيادة  
اهلل تعال  والبغض لرسوله عليه الصالة والسالم ونحو ذلك من األمور التي توجب الكهر ككهر 

 .اليهود وكهار مكة وغير هؤالء من المعاندين الجاحدين  إبليس وفرعون وقومه و
ثم هؤالء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك فإنه قد يطبع عل  

ونَ أَنِّمي  َوِإْذ َقاَل ُموَسمى ِلَقْوِممِه َيما َقمْوِم ِلمَم ُتمْؤُذوَنِني َوَقمْد َتْعَلُمم        )قلوبهم حت  يزول عنها التصديق كما قال تعال  

فلميا  ) فهؤالء كانوا عيالمين  ( رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِمقِنيَ 
لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض )وقال موس  لهرعون  (  زاغوا أزاغ اهلل 

مَلِمهِ  أَسْبَا َ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُموءُ عَ )ل  وقال تعا( بصائر 

فبين سبحانه أن مجيء اآليات ال يوجب اإليمان بقوله ( وَفُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَموْنَ إِلَّما فِمي تَبَما ٍ    
 وَمَما يُشْمعِرُكُمْ أَنَّهَما إِذَا جَماءَتْ ال     وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيًٌَ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ)ال  تع

وأن نذرهم في  أي فتكون هذه األمور الثالثة أن ال يؤمنوا وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم (يُؤْمِنُمونَ 
طغيانهم يعمهون أي وما يدريكم أن اآليات إذا جاءت تحصل هذه األمور الثالثة وبهذا المعن  

 .تبين أن قراءة الهتح أحسن  
كالم مبتدأ لم يههم معن  (  ونقلب أفئدتهم)وإن من قال أن المهتوحة بمعن  لعل فظن أن قوله  
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أن تبين معن  اآلية فإن كثيرا من الناس يؤمنون اآلية وإذا جعل ونقلب أفئدتهم داخال في خبر 
وال تقلب قلوبهم لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم وأبصارهم وقد ال يحصل أي فما يدريكم إنهم ال 
يؤمنون والمراد وما يشعركم إنها إذا جاءت ال يؤمنون بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كميا ليم   

ر بخال  ما تظنونه من إيمانهم عنيد مجيي   يؤمنوا به أول مرة والمعن  وما يدريكم أن األم
فيعاقبون عل  ترك اإليمان أول ميرة بعيد وجوبيه    (  ونذرهم في طغيانهم يعمهون )اآليات 

عليهم إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم يبطلوا معرفته ومثيل  
هو مقتض  التصديق والعلم قد  هذا كثير والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي

يهضي إل  سلب التصديق والعلم كما قيل العلم يهت  بالعمل فإن أجابه وإال ارتحل وكما قييل  
كنا نستعين عل  حهظ العلم بالعمل به فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا ليم  

د المعلول وعدم المعلول يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول إذ وجود العلة يقتضي وجو
يقتضي عدم العلة فكما أن العلم والتصديق سبب لإلرادة والعمل فعدم اإلرادة والعميل سيبب   
لعدم العلم والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها وإن كانت سببا 

لها وأيضا فالتصديق قد يتخل  معلولها كان له بخلهه أمارة عل  عدم المعلول قد يتخل  مدلو
الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب اإلمكان كاإلرادة الجازمة فيي القليب فكميا أن اإلرادة    
الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور مين الميراد ال محالية    

اليذي عهيي   درة حاصلة ولم يقع الهعل كان الحاصل هي ال إرادة جازمة وهذا هو يكانت الق
 .عنه 

فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب ال محالة ال يتصيور أن  
ينهك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الخوارج فمت  لم يتبعه شيء من عمل القلب عليم أنيه   
ليس بتصديق جازم فال يكون إيمانا لكن التصديق الجازم قد ال يتبعيه عميل القليب بتماميه     

عارض من األهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النهس لكن األصل أن التصديق يتبعه ل
ه ولهذا قال الصحابة كل من يعصيي  يالحب وإذا تخل  الحب كان لضع  التصديق الموجب ل

اهلل فهو جاهل وقال ابن مسعود كه  بخشية اهلل علما وكه  باالغترار جهال ولهذا كان اليتكلم  
ر إكراه كهرا في نهس األمر عند الجماعة وأئمة الهقهاء حت  المرجئية خالفيا   بالكهر من غي

للجهمية ومن اتبعهم ومن هذا الباب سب الرسول عليه أفضل الصالة والسالم وبغضه وسيب  
القرآن وبغضه وكذلك سب اهلل سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والحب 
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 .لتكذيب والبغض والمعاداة واالستخها والتعظيم والمواالة بل من باب ا
ولما كان إيمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليال عل  إيمان القلب ثبوتا وانتهاء 

وَلَموْ كَمانُوا   ) وقوله جل وعيز  (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُمولَهُ )كقوله تعال  

 .وأمثال ذلك   (يُؤْمِنُونَ بِاهلل والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِ ًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
وبعد هذا فنزا  المناز  في أن اإليمان في اللغة هل هو اسم لمجرد التصديق دون مقتضاه أو 

إل  نزا  لهظي وقد يقال أن الداللة تختل  باألفراد واالقتران والناس منهم اسم لألمرين يؤول 
 من يقول أن أصل اإليمان في اللغة التصديق  

ثم يقول والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح والقول يسم  تصيديقا والعميل يسيم     
واألذن تزني وزناهيا  تصديقا كقول النبي  صل  اهلل عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر 

السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمن  ويشتهي والهرج 
 .يصد ذلك أو يكذبه 

وقال الحسن البصري ليس اإليمان بالتمني وال بالتحلي ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل 
لتصديق فإن التصديق يقال عل  كل ومنهم من يقول بل اإليمان هو اإلقرار وليس هو مرادفا ل

خبر عن شهادة أو غيب وأما اإليمان فهو أخص منه فإنه قد قيل لخبر إخوة يوس  وما أنت 
بمؤمن لنا وقيل يؤمن باهلل ويؤمن للمؤمنين إذ اإليمان بالنبي عليه الصالة والسالم تصديق به 

ن قال الواحد نصي  االثنيين   واإليمان له تصديق له في ذلك الخبر وهذا في المخبر ويقال لم
والسماء فوق األرض قد صدقت وال يقال آمنت له ويقال أصدق بهذا وال يقال أؤمن به إذ لهظ 
اإليمان أفعال من إال من فهو يقتضي طمأنينة وسكونا فيما من شأنه أن يستريب فييه القليب   

كيالم علي  هيذا    فيخهق ويضطرب وهذا إنما يكون في األخبار بالمغيبات ال بالمشاهدات وال
مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خالفهم مع الجماعية خيال    
يسير وبعضه لهظي ولم يعر  بين األئمة المشهورين بالهتيا خال  إال في هذا فإن ذلك قيول  
طائهة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيهة وأصحاب أبيي حنيهية   

قول الجهمية وهو أن اإليمان مجرد تصديق القلب دون اللسان فهذا لم يقليه أحيد مين    وأما 
المشهورين باإلمامة وال كان قديما فيضا  هذا إل  المرجئة وإنما وافق الجهمية عليه طائهة 

 .من المتأخرين من أصحاب األشعري 
حدوثا فيي ذليك قيول    وأما ابن كالب فكالمه يوافق كالم المرجئة ال الجهمية وآخر األقوال 
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الكرامية إن اإليمان اسم للقول باللسان وإن لم يكن معه اعتقاد القلب وهذا القول أفسد األقوال 
لكن أصحابه ال يخالهون في الحكم فإنهم يقولون إن هذا اإليمان باللسان دون القلب هو إيمان 

الخيوارج والمعتزلية فيي    المنافقين وأنه ال ينهع في اآلخرة وإنما أوقع هؤالء كلهم ما أوقع 
ظنهم أن اإليمان ال يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله ومذهب أهل السنة والجماعية أنيه   
يتبعض وأنه ينقص وال يزول جميعه كما قال النبي  صل  اهلل عليه وسلم يخرج من النار من 

 .كان في قلبه مثقال ذرة من اإليمان 
نازعوا في االسم والحكم فلم يقولوا بالتبعيض ال في فاألقوال في ذلك ثالثة الخوارج والمعتزلة 

االسم وال في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة بالكلية اسم اإليمان وأوجبوا له الخليود فيي   
 النيران 

وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في االسم ال في الحكم فقالوا يجوز أن يكون مثابيا معاقبيا   
ون معه بعض اإليمان دون بعض وكثيير مين المرجئية    محمودا مذموما لكن ال يجوز أن يك

والجهمية من يق  في الوعيد فال يجزم بنهوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر كما قيال  
ذلك من قاله من مرجئة الشيعة واألشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره ويذكر عن غالتهم أنهيم  

ر عنه هذا القول ولكن حكي هذا عن مقاتيل  نهوا الوعيد بالكلية لكن ال أعلم معينا معروفا أذك
 .بن سليمان واألشبه أنه كذب عليه

وأما أئمة السنة والجماعة فعل  إثبات التبعيض في االسم والحكم فيكون مع الرجيل بعيض   
اإليمان ال كله ويثبت له من حكم أهل اإليمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقياب  

 تعال  بحسب إيمان العبد وتقواه فيكون مع العبد مين واليية اهلل   بحسب ما عليه ووالية اهلل
تعال  بحسب ما معه من اإليمان والتقوى فإن أولياء اهلل هم المؤمنون المتقون كما قال تعال  

ي تأويليه فيي   وعل  هذا فالمتأول الذي أخطأه في  (أَال إِنَّ أَوْلِيَاء الل هِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ )
المسائل الخبرية واألمرية وإن كان في قوله بدعة يخال  بها نصا أو إجماعا قيديما وهيو ال   
يعلم أنه يخال  ذلك بل قد أخطأ فيه كما يخط ء المهتي والقاضي في كثير من مسائل الهتييا  

ثاب من والقضاء باجتهاده يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة اهلل تعال  غير م
جهة ما أخطأ فيه وإن كان معهوا عنه ثم قد يحصل فيه تهريط في الواجب أو اتبيا  الهيوى   
يكون ذنبا منه وقد يقوى فيكون كبيرة وقد تقوم عليه الحجة التي بعث اهلل عز وجيل بهميا   
رسله ويعاندها مشاقا للرسول من بعد ما تبين له الهدى متبعا غير سبيل الميؤمنين فيكيون   
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نافقا أو مرتدا ردة ظاهرة فالكالم في األشخاص ال بد فيه من هذا التهصيل وأما الكالم مرتدا م
في أنوا  األقوال واألعمال باطنا وظاهرا من االعتقاد واإلرادات وغير ذليك فالواجيب فيميا    
تتوز  فيه ذلك أن يرد إل  اهلل والرسول فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالههما فهيو  

وافقهما من وجه دون وجه فهو ما اشتمل عل  حق وباطل فهذا هو والمقصود هنا  باطل وما
أن أهل العلم واإليمان في تصديقهم لما يصدقون به وتكذيبهم لما يكذبون بيه وحميدهم لميا    
يحمدونه وذمهم لما يذمونه متهقون عل  هذا األصل فلهذا يوجد أئمة أهل العلم واليدين مين   

لزهد يذمون البد  المخالهة للكتاب والسنة في االعتقادات واألعمال من المنتسبين إل  الهقه وا
أهل الكالم والرأي والزهد والتصو  ونحوهم وإن كان في أولئك من هو مجتهد له أجر عل  

 .اجتهاده وخطؤه مغهور له  
وقد ثبت عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت 

يهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكان القرن األول من كمال العلم واإليمان عل  حال ليم  ف
يصل إليها القرن الثاني وكذلك الثالث وكان ظهور البد  والنهاق بحسب البعيد عين السينن    
واإليمان وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها وكلما كانت أخ  كانت إل  الحيدوث أقيرب   

أوال بدعة الخوارج والشيعة ثم بدعة القدرية والمرجئة وكان آخر ما حدث بدعية  فلهذا حدث 
الجهمية حت  قال ابن المبارك ويوس  بن أسباط وطائهة من العلمياء مين أصيحاب أحميد     
وغيرهم أن الجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة بل هم زنادقة وهذا مع أن كثييرا مين   

قة بل قبلوا كالم الزنادقة جهال وخطأ قال اهلل تعال  لو خرجوا بدعهم دخل فيها قوم ليسوا زناد
فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعو خاللكم يبغونكم الهتنة وفيكم سماعون لهم فأخبر سيبحانه  
أن في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين فما يقع فيه بعض أهل اإليمان من أميور بعيض   

 .المنافقين هو من هذا الباب 
صو هنا أن يعلم أنه لم يزل في أمة محمد صل  اهلل تعيال  علييه وسيلم مين ييأمر      والمق

بالمعرو  وينه  عن المنكر وأن أمته ال تبق  عل  ضاللة بل إذا وقع منكر من لييس حيق   
بباطل أو غير ذلك فال بد أن يقيم اهلل تعال  من يميز ذلك فال بد من بيان ذليك وال بيد مين    

قالت عائشة رضي اهلل تعال  عنها أمرنا رسول اهلل صل  اهلل عليه إعطاء الناس حقوقهم كما 
وسلم أن ننزل الناس منازلهم رواه أبو داود وغيره وهذا الموضع ال يحتمل من السعة وكالم 
الناس في مثل هذه األمور التي وقعت ممن وقعت منه بل المقصود التنبيه عل  جمل ذلك ألن 
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فكتب الزهد والتصو  فيها من جنس ما فيي كتيب الهقيه    هذا محتاج إليه في هذه األوقات 
والرأي وفي كالهما منقوالت صحيحة وضعيهة بل وموضوعة ومقاالت صحيحة وضعيهة بيل  
وباطلة وأما كتب الكالم فهيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير بل فيها أنيوا  مين الزندقية    

الصريح وكثير فيها وكتاب اإلحيياء   والنهاق وأما كتب الهلسهة فبالباطل غالب عليها بل الكهر
له حكم نظائره فهيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة ضعيهة أو موضوعة فيإن ميادة   
مصنهه في الحديث واآلثار وكالم السل  وتهسيرهم للقرآن مادة ضعيهة وأجيود ماليه مين    

بوية واحتيرز عين   المواد المادة الصوفية ولو سلك فيها مسلك الصوفية أهل العلم باآلثار الن
تصو  المتهلسهة الصابئين لحصل مطلوبه ونال مقصوده لكنه في آخر عميره سيلك هيذا    
السبيل وأحسن ما في كتابه أو أحسن ما فيه ما يأخذه من كتاب أبيي طاليب فيي مقاميات     
العارفين ونحو ذلك فإن أبا طالب أخبر بذوق الصوفية حاال وأعلم بكالمهم وآثيارهم سيماعا   

 .رة لشيوخهم األكابروأكثر مباش
والمقصود هنا أن طرق العلم بصدق النبي عليه أفضل الصالة والسالم بل وتهاوت الطرق في 
معرفة قدر النبوة والنبي متعددة تعددا كثيرا إذ النبي يخبر عن اهلل سبحانه أنه قال ذليك إميا   

بر به بل ومين حيال   إخبارا من اهلل تعال  وإما أمرا أو نهيا ولكل من حال المخبر عنه والمخ
المخبرين مصدقهم ومكذبهم داللة عل  المطلوب سوى ما ينهصل عن ذليك مين الخيوارق    
وأخبار األولين والهوات  والكهان وغير ذلك فالمخبر مطلقا يعلم صدقه وكذبه أمور كثييرة ال  

ليذي  يحصل العلم بآحادها كما يحصل العلم بمخبر األخبار المتواترة بل بمخبر الخبر الواحد ا
 .احت  بخبره قرائن أفادت العلم 

ومن هذا الباب علم اإلنسان بعدالة الشاهد والمحدث والمهتي حت  ييزكيهم ويهتيي بخبيرهم    
ويحكم بشهادتهم وحت  ال يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إل  تزكيته فإنه لو احتياج كيل   

باشيرته وتيارة   مزكي إل  مزكي لزم التسلسل بل يعلم صدق الشيخص تيارة باختيياره وم   
باستضافه صدقه بين الناس ولهذا قال العلماء إن التعديل ال يحتاج إل  بيان السبب فإن كيون  
الشخص عدال صادقا ال يكذب ال يتبين بذكر شيء معين بخال  الجرح فإنه ال يقبل إال مهسرا 

 :عند جمهور العلماء لوجهين 
 أن سبب الجرح ينضبط   : أحدهما

 ما ليس بجرح جرحا أنه قد يظن :لثانيا
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وأما كونه صادقا متحريا للصدق ال يكذب فهذا ال يعر  بشيء واحد حت  يخبير بيه وإنميا    
يعر  ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له ثم إذا استهاض ذلك عند عامة من 

ر بن يعرفه كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشره كما يعر  اإلنسان عدل عمر بن الخطاب وعم
 عبد العزيز وظلم الحجاج  

ولهذا قال الهقهاء إن العدالة والهسق يثبتان باالستهاضة وقالوا في الجرح المهسر يجرحه بما 
رآه أو سمعه أو استهاض عنه وصدق اإلنسان في العادة مستلزم لخصال البر كميا أن كذبيه   

يه وسلم أنه قال عليكم مستلزم لخصال الهجور كما ثبت في الصحيحين عن النبي صل  اهلل عل
بالصدق فإن الصدق يهدي إل  البر وإن البر يهدي إل  الجنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حت  يكتب عند اهلل صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إل  الهجيور وإن الهجيور   

وكما أن الخبر  يهدي إل  النار وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حت  يكتب عند اهلل كذابا
المتواتر يعلم لكونه خبر من يمتنع في العادة اتهاقهم وتواطؤهم عل  الكذب والخبير المنكير   
المكذب يعلم لكونه لم يخبر به من يمتنع في العادة اتهاقهم علي  الكتميان فخليق الشيخص     
ي وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العادة إتهاقهم عل  الكتمان فخلق الشخص وعادته في 

الصدق والكذب يمتنع في العادة أن يخهي عل  الناس فال يوجد أحد يظهر تحرى الصدق وهو 
يكذب إذا أراد إال وال بد أن يتبين كذبه فإن اإلنسان حيوان ناطق فالكالم له وص  الزم ذاتيي  
 ال يهارقه والكالم إما خبر وإما إنشاء والخبر أكثر من اإلنشاء وأصل له كما أن العلم أعم من
اإلرادة وأصل لها والمعلوم أعظم من المراد فالعلم يتنياول الموجيود والمعيدوم والواجيب     
والممكن والممتنع وما كان وما سيكون وما يختاره العالم وما ال يختاره وأما اإلرادة فتختص 
ببعض األمور دون بعض والخبر يطابق العلم فكل ما يعلم يمكن الخبر به واإلنشياء يطيابق   

إن األمر إما محبوب يؤمر به أو مكروه ينه  عنه وأما ما ليس بمحبوب وال مكيروه  اإلرادة ف
فال يؤمر به وال ينه  عنه وإذا كان كذلك فاإلنسان إذا كان متحريا للصدق عر  ذليك منيه   
وإذا كان يكذب أحيانا لغرض من األغرض لجلب ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو غير ذلك فيإن  

ه وهذا أمر جرت به العادات كما جرت بنظائره فال تجد أحدا بين طائهة ذلك ال بد أن يعر  من
 .من الطوائ  طالت مباشرتهم له إال وهم يعرفونه هل يكذب أو ال يكذب  

ولهذا كان من سنة القضاة إذا شهد عندهم من ال يعرفونه كان لهم أصحاب مسيائل يسيألون   
خبر شخصا خبرة باطنة فإنه يعلم مين  عنه جيرانه ومعامليه ونحوهم ممن له به خبرة فمن 
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عادته علما يقينا أنه ال يكذب ال سيما في األمور العظام ومن خبر عبد اهلل ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسهيان الثوري ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحي  ابن سعيد القطان وأحميد  

الضرورية أن الواحيد  بن حنبل وأضعا  أضعافهم حصل عنده علم ضروري من أعظم العلوم 
من هؤالء ال يتعمد الكذب عل  رسول اهلل  صل  اهلل عليه وسلم  ومن تواترت عنه اخبيارهم  
من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا العلم الضروري ولكن قد يجوز عل  أحدهم الغلط اليذي  

ضروريا  يليق به ثم خبر الهاسق والكافر بل ومن عر  بالكذب قد تقترن به قرائن تهيد علما
أن المخبر صادق في ذلك الخبر فكي  ممن عر  منه الصدق في األشياء فمن كيان خبييرا   
بحال النبي  صل  اهلل عليه وسلم  مثل زوجته خديجة وصديقه أبي بكر إذا أخبره النبي  صل  
اهلل عليه وسلم بما رآه أو سمعه حصل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك ليس هو كاذبيا  

إن النبي ال بد أن يحصل له علم ضروري بأن ما أتاه صيادق أو كياذب فيصيير    في ذلك ثم 
 .إخباره عما علمه بالضرورة كأخبار أهل التواتر عما علموه بالضرورة 

وأيضا فالمتنبيء الكذاب كمسيلمة والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه في أثناء األمور 
إلخبار عن األمور المشاهدة ال بد أن يظهر فييه  أعظم مما يظهر من كذب غيره فإنه إذا كان ا

كذب الكاذب فما الظن بمن يخبر عن األمور الغائبة التي تطلب منه ومن لوازم النبي التيي ال  
بد منها اإلخبار عن الغيب الذي أنبأ اهلل تعال  به فإن من لم يخبر عن غيب ال يكون نبيا فإذا 

واسهم من الحاضرات والمستقبالت والماضيات فال أخبرهم المتنب ء عن األمور الغائبة عن ح
بد أن يكذب فيها ويظهر لهم كذبه وإن كان قد يصدق أحيانا في شيء كما يظهر كذب الكهيان  
والمنجمين ونحوهم وكذب المدعين للدين والوالية والمشيخة بالباطل فإن الواحد من هيؤالء  

يكون كذبه أغلب من صيدقه بيل    وإن صدق في بعض الوقائع فال بد أن يكذب في غيرها بل
وَلَموْ  )تتناقض أخباره وأوامره وهذا أمر جرت به سنة اهلل التي لن تجد لها تبديال قيال تعيال   

النبي الصادق المصدوق فهو يخبر بيه عين    اوأم (كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الل هِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِالَفًما كَمثِ ًا  
ة وكلما زادت أخباره ظهر صدقه وكلما قوييت مباشيرته   الغيوب توجد أخباره صادقة مطابق

وامتحانه ظهر صدقه كالذهب الخالص الذي كلما سبك خلص وظهر جوهره بخال  المغشوش 
فإنه عند المحنة ينكش  ويظهر أن باطنه خال  ظاهره ولهذا جاء في النبوات المتقدمية أن  

وأما أقل فال يوجد مدعي النبوة كيذابا   الكذاب ال يدوم أمره أكثر من مدة قليلة أما ثالثين سنة
إال وال بد أن ينكش  ستره ويظهر أمره واألنبياء الصادقون ال يزال يظهر صدقم بيل اليذين   
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يظهرون العلم ببعض الهنون والخبرة ببعض الصناعات والصالح واليدين والزهيد ال بيد أن    
ع أمرهم هذا أمر جرت به يتميز هذا من هذا وينكش  فالصادقون يدوم أمرهم والكذابون ينقط

 .العادة وسنة اهلل التي لن تجد لها تبديال 
وأما المخبر عنه وبه كالنبي يخبر عن اهلل تعال  بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا فيال بيد أن   

 (وَ السَّممِيعُ الْعَلِميمُ  َوَتمَّْت َكِلَممُت َربِّمَك ِفمْدًقا َوَعمْداًل الَّ ُمَبمدِِّل ِلَكِلَماِتمِه َوُهم       )يكون خبره صدقا وأمره عدال 
واألمور التي يخبر بها ويأمر بها تارة تنبه العقول عل  األمثال واألدلة العقلية التي يعلم بهيا  
صحتها فيكون ما علمته العقول بداللته وإرشاده من الحق الذي أخبر به والخبر الذي أمر به 

لم للشر وهذه حال الصادق البر شاهد بأنه هاد ومرشد معلم للخير ليس بمضل وال مغو وال مع
دون الكاذب الهاجر فإن الكاذب الهاجر ال يتصور أن يكون ما يأمر به عدال وما يخبر به حقيا  
وإذا كان أحيانا يخبر ببعض األمور الغائبة كشيطان يقرن به يلقي إليه ذلك أو غير ذلك فال بد 

*  تَنَزَّلُ عَلَمى كُملِّ أَفَّماكٍ أَثِميمٍ    *  عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِنيُهَلْ أُنَبِّئُكُمْ )أن يكون كاذبا فاجرا كما قال تعال  

 .           (يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
وهذا بيان ألن الذي يأتيه ملك ال شيطان فإن الشيطان ال ينزل عل  الصيادق البيار ميا دام    

ا ينزل عل  من يناسبه في التشيطن وهو الكياذب  صادقا بارا إذ ال يحصل مقصوده بذلك وإنم
األثيم واألثيم الهاجر وتارة يخبر النبي بأمور ويأمر بأمور ال يتبين للعقول صدقها ومنهعتهيا  
في أول األمر فإذا صدق اإلنسان خبره وأطا  أمره وجد في ذلك من البيان للحقائق والمنهعة 

والصدق والحكمة ما ال يعلمه إال اهلل تعال  أعظم  والهوائد ما يعلم به أن عنده من عظيم العلم
مما يتبين به صدق الطبيب إذا استعمل ما يصهه من األدوية وصدق العقل المشير إذا استعمل 
ما يراه من اآلراء وأمثال ذلك وحينئذ فيحصل للنهوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه فإذا 

حصل للنهوس علم ضروري بأنه صادق ال أخبر بعد ذلك عن أمور ضرورية يراها أو يسمعها 
يتعمد الكذب وإنه متيقن لما أخبر به ليس فيه خطأ وال غلط أعظم مما يتبين به صيدق مين   
أخبر عما رآه من الرؤيا أو عما رآه من العجائب وأمثال ذلك فإن الخبر إنما تأتيه اآلفة مين  

ن كان من العلوم الضيرورية  تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن األمر عل  خال  ما هو عليه فإ
التي كلما دامت قويت وظهرت وزادت زال احتمال الخطأ وما كان يتحرى الصدق الذي يعليم  
معه بالضرورة وانتهاء تعمد الكذب هو وغيره من األمور التي يعلم معها انتهاء تعمد الكيذب  

 .فيما يأمره   ويزول معه احتمال تعمده وأما العلم بالعدل فيما يؤمر به وبالعدل الهاضل
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فهذا يعلم تارة مما نبينه من األدلة العقلية ونضربه من األمثال وهذا هوالغالب عل  ما ييذكره  
األنبياء عليهم الصالة والسالم من أصول الدين علما وعمال وتيارة يظهير ذليك بالتجربية     

 .واالمتحان وتارة يستدل بما علم عل  ما يعلم  
ل فيه نبوة من آدم عليه السالم إل  سيدنا محميد  صيل  اهلل   وأيضا فقد علم أن العالم ما زا

عليه وسلم فالنبي الثاني يعلم صدقه بأمور منها إخبار النبي األول به كما بشر نبينيا محميد   
عليه أفضل الصالة وأكمل السالم األنبياء قبله وكذلك بشر بالمسيح األنبياء قبله وتيارة يعليم   

من الخبر واألمر فإن الكذاب الهاجر ال يتصور أن يكون فيي   صدقه بأن يأتي بمثل ما أتوا به
أخباره وأوامره موافقا لألنبياء بل ال بد أن يخالههم في األصول الكليية التيي اتهيق عليهيا     
األنبياء كالتوحيد والنبوات والمعاد كما أن القاضي الجاهل أو الظالم ال بيد أن يخيال  سينة    

لمهتي الجاهل أو الكاذب والطبيب الكاذب أو الجاهل فإن كيل  القضاة العالمين العادلين وكذلك ا
 .هؤالء ال بد أن يتبين كذبهم أو جهلهم بمخالهتهم لما مضت به سنة أهل العلم والصدق 

وإن كان قد يخال  بعضهم بعضا في أمور اجتهادية فإنه يعلم الهرق بين ذلك وبين المخالهية  
ولهذا يتميز للناس في األمراء والحكيام والمهتيين    في األصول الكلية التي ال يمكن انخرامها

والمحدثين واألطباء وسائر األصنا  بين العالم الصادق وإن خال  غيره من أهل العليم فيي   
الصدق في أشياء وبين من يكون جاهال أو كاذبا ظالما ويهرقون بين هذا وهيذا كميا أنهيم    

يرتابون فيه وإن كان بينهما منازعات يعلمون من سيرة أبي بكر وعمر من العلم والعدل ماال 
 .في أمور اجتهادية كالتهصيل في العطاء ونحو ذلك  

وأيضا فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب لم يتواطأ عليها ويمتنع في العياد  
اتهاقهما فيها عل  تعمد الكذب والخطأ علمنا صدقهما مثل أن يشهد رجالن واقعة من وقيائع  

و يشهدا الجمعة أو العيد أو موت ملك أو تغير دولة ونحو ذليك أو يشيهد خطبية    الحروب أ
خطيب أو كتابا لبعض الوالة أو يطالعا كتابا من الكتب أو يحهظاه ونعلم أنهما لم يتواطيأ ثيم   
يجيء أحدهما فيخبر بذلك كله مهصال شيئا فشيئا من غير تواطيء فيعلم أنهما صادقان ويخبر 

ر به األول مهصال شيئا فشيئا من غير تواطيء فيعلم أنهما صادقان حت  لو اآلخر بمثل ما أخب
كان رجالن يحهظان بعض قصائد العرب كقصيدة امرىء القيس أو غيرهيا وهنياك مين ال    
يحهظها وهناك شخصان ال يعر  أحدهما اآلخر فقال اليذي ال يحهظهيا ألحيدهما أنشيدنيها     

فأنشدها كما أنشد األول علم المستمع إنها هي هيي  فأنشدها ثم طلب اآلخر وقال له أنشدنيها 
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بل وكذلك كتب الهقه والحديث واللغة والطب وغير ذلك ولو بعث بعض المليوك رسيال إلي     
أمارئه ونوابه في أمر من األمور ثم أخبر أحد الرسولين بأنه أمر بأمر ذكره وفصله وأخبير  

نه بإرسال اآلخر لعلم قطعيا أن ذليك   اآلخر بمثل ذلك للقوم الذين أرسل إليهم من غير علم م
األمر هو الذي أمر به المرسل وإنهما صادقان فإنه يعلم علما ضروريا أنه يمتنع في الكيذب  

 .والخطأ أن يتهق في مثل هذا 
ومعلوم أن موس  عليه السالم وغيره من األنبياء صلوات اهلل عليهم أجمعين كانوا قبل نبينيا  

د أخبروا عن اهلل سبحانه وتعال  من توحيده وأسمائه وصهاته محمد  صل  اهلل عليه وسلم  ق
 .ومالئكته وأمره ونهيه ووعده ووعيده وإرساله بما أخبروا به 

ومعلوم أيضا لمن علم حال سيدنا محمد  صل  اهلل عليه وسلم أنه كان رجال أميا نشأ بين قوم 
وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِمهِ مِمن كِتَما ٍ وَلَما     ) أميين ولم يكن يقرأ كتابا وال يكتب بخطه شيئا كما قال تعال 

وإن قومه الذين نشأ بينهم لم يكونوا يعلمون علوم األنبيياء بيل    (تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَا َ الْمُبْطِلُمونَ 
 .كانوا من أشد الناس شركا وجهال وتبديال وتكذيبا بالمعاد 

 سبحانه ومن أعظم األمم إشراكا باهلل عز وجيل ثيم إذا   وكانوا من أبعد األمم عن توحيد اهلل
تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يتهقان في عامة المقاصد الكليية مين التوحييد والنبيوات     
واألعمال الكلية وسائر األسماء والصهات من كان له علم بهذا علم علما ضروريا ميا قاليه   

شكاة واحدة وما قاله ورقة بن نوفيل إن  النجاشي إن هذا والذي جاء به موس  ليخرج من م
ُقمْل َأَرَأْيمُتْم ِإن َكماَن ِممْن ِعنمِد اللَّمِه َوَكَفمْرُتم ِبمِه         ) هذا هو الناموس الذي كان يأتي موس  قال تعال 

لَيْمكَ فَاسْمأَلِ الَّمذِينَ يَقْمرَؤُونَ     فَمإِن كُنمتَ فِمي شَمكَ مِّمَّما أَنزَلْنَما إِ      )وقال تعال   (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِمي إِسْمرَائِيلَ عَلَمى مِثْلِمهِ    

وَيَقُمولُ الَّمذِينَ كَفَمرُواْ لَسْمتَ     )وقال تعال    (الْكِتَا َ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمالَ تَكُمونَنَّ مِمنَ الْمُمْتَمرِينَ    

وأمثال ذلك مما يذكر فيه شيهادة   (ِندَهُ عِلْممُ الْكِتَما   مُرْسَالً قُلْ كَفَى بِالل هِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِ
الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به نبينا محمد  صل  اهلل عليه وسلم  وهذه األخبار منقولة عنيد  
أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر معجزات موس  وعيس  عليهما السالم وإن كيان  

لم يتواتر عندهم النقطا  التواتر فيهم فالهرق بيين الجميل   كثير مما يدعونه من أدق األمور 
الكلية المشورة التي هي أصل الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم وبين الجزئييات الدقيقية   
التي ال يعلمها إال خواص الناس ظاهر ولهذا كان وجوب الصلوات الخميس وصيوم شيهر    
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ك متيواترا عنيد عامية المسيلمين     رمضان وحج البيت وتحريم الهواحش والكذب ونحو ذل
وأكثرهم ال يعلمون تهاصيل األحكام والسنن المتواترة عند الخاصة فإذا كان في الكتيب التيي   
بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبينا محميد صيل  اهلل تعيال     

 .لجزيةعليه وسلم كان في ذلك فوائد جليلة هي من بعض حكمة إقرارهم با
أنه إذا علم اتهاق الرسل عل  مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به عين اهلل تعيال     :أحدها

 .حيث أخبر محمد عليه الصالة والسالم بمثل ما أخبر به موس  من غير تواطيء وال تشاعر 
 أن ذلك دليل عل  اتهاق الرسل كلهم في أصول الدين كما يعلم أن رسل اهلل قبله كانوا :لثانيا

رجاال من البشر لم يكونوا مالئكة فال يجعل سيدنا محمد  صل  اهلل عليه وسلم هو الذي جياء  
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِالَّ رِجَاالً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ )وقال تعال   (قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ)بها كما قال تعال  

واْ أَفَمالَ   ُواْ فِي األَرْفِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبًَُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ اآلخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَم أَهْلِ الْقُرَ  أَفَلَمْ يَسِ

نَّشَماء وَالَ يُمرَدُّ بَأْسُمنَا عَمنِ الْقَموْمِ      َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَأَس الرُُّسُل َوَظنُّوْا َأنَُّهمْم َقمْد ُكمِذُبوْا َجماءُهْم َنْ مُرَنا َفُنجِّمَي َممن        *  تَعْقِلُونَ

يْهِ وَتَفْ ِيلَ لَقَدْ كَانَ فِي قَ َ ِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي األَلْبَا ِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَ  وَلَكِن تَ ْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَ*  الْمُجْرِمِنيَ 

 . (نُونَكُلَّ شَيْءٍ وَهُدً  وَرَحْمًًَ لِّقَوْمٍ يُؤْمِ

أن هذه آية عل  نبوة نبينا محمد  صل  اهلل عليه وسلم حيث أخبر بمثل ما أخبيرت   : الثالث
تِلْكَ مِمنْ أَنبَماء الْغَيْمبِ نُوحِيهَما     )به األنبياء من غير تعلم من بشر وهذه األمور هي من الغيب قال تعال  

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ )وقال تعال   (بْلِ هَذَا فَافْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبًََ لِلْمُتَّقِنيَإِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَالَ قَوْمُكَ مِن قَ

وَالَّمذِينَ آتَيْنَماهُمُ الْكِتَما َ يَفْرَحُمونَ بِمَما      )وقال تعال    ( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُمرُونَ 

 وقال تعيال   ( أَدْعُو وَإِلَيْمهِ مَمآ ِ  نزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ األَحْزَا ِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الل هَ وَال أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِأُ
وال ريب أن منكري  (يَهْدِي إِلَى فِرَا ِ الْعَزِيمزِ الْحَمِيمدِ  وَيَرَ  الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَ)

النبوات لهم شبه منها إنكار أن يكون رسول اهلل بشرا ومنها دعوى أن الذي يأتيه شييطان ال  
ملك وغير ذلك وكل ذلك قد أجاب اهلل تعال  عنه في القرآن العظيم وقرر ذلك بأبلغ تقرير لكن 

 * المر تِلْمكَ آيَماتُ الْكِتَما ِ الْحَكِميمِ     )لبسط ذلك في القرآن قال تعال  جواب هذا السؤال ال يتسع 

هُممْ قَمدَمَ فِمدْقٍ عِنمدَ رَبِّهِممْ قَمالَ       َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجمٍل مِّمْنُهْم َأْن َأنمِذِر النَّماَس َوَبشِّمِر الَّمِذيَن آَمُنموْا َأنَّ َل       
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وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَ  إِالَّ أَن قَمالُواْ أَبَعَملَ الل مهُ بَشَمرًا     )وقال تعال   (هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِنيٌ الْكَافِرُونَ إِنَّ

وقال تعال    (مَاء مَلَكًا رَّسُوالًقُل لَّوْ كَانَ فِي األَرْفِ مَآلئِكًٌَ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّنيَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّ*  رَّسُوالً
بين أن الرسول   (رٌ مُّمبِنيٌ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَمرُواْ إِنْ هَمذَا إِالَّ سِمحْ   )

رته ولو كان في لو كان ملكا لكان في صورة رجل إذ ال يستطيعون األخذ عن الملك عل  صو
وَمَما أَرْسَملْنَا مِمن قَبْلِمكَ إِالَّ     )وقيال تعيال    ( أبعث اهلل بشر رسوال ) صورة رجل لعاد اللبس وقالوا  

ًُ الَّمِذي        مْ وَلَمدَارُ  نَ مِمن قَمبْلِهِ  ِرَجااًل نُّوِحي ِإَلْيِهم مِّْن َأْهِل اْلُقَر  َأَفَلْم َيِسمُ وْا ِفمي اأَلْرِف َفَينُظمُروْا َكْيمَف َكماَن َعاِقَبم

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِالَّ رِجَاالً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ ) وقال تعال  (َاآلخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَالَ تَعْقِلُون

عندهم أن الرسل كيانوا   فأمر سبحانه بمسألة أهل الذكر إذ ذلك مما تواتر (إِن كُنمتُمْ الَ تَعْلَمُمونَ  
ًٍ إِالَّ بِمإِذْنِ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُالً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيًًَّ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَ) رجاال وقال تعال 

ن أن يشرح في هذا المقام إذ وبالجملة فتقرير النبوات من القرآن أعظم م (الل هِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَا ٌ
ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبوية وينبو  كل خير وجما  كل هدي وأما حال المخبير  
عنه فإن النبي والرسول يخبر عن اهلل تعال  بأنه أرسله وال أعظم فرية ممن يكذب علي  اهلل  

ِه َكمِذًبا َأْو َقماَل ُأْوِحمَي ِإَلميَّ َوَلمْم ُيموَح ِإَلْيمِه َشمْيٌء َوَممن َقماَل           وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ  عَلَى الل م )جل وعز كما قال تعال  

قُملْ مَمنْ أَنمزَلَ الْكِتَما َ الَّمذِي      ) فنقض سبحانه دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله ( سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ الل هُ

ت وأتبعه كل األنبياء والمؤمنين وحصيل  وذلك الكتاب ظهر فيه من اآليات والبينا (جَاء بِهِ مُوسَمى 
فيه ما لم يحصل في غيره فكانت البراهين والدالئل عل  صدقه أكثر وأظهير مين أن تيذكر    

 .بخال  اإلنجيل وغيره 
أَوَلَممْ يَكْفُمرُوا   ) وأيضا فإنه أصل واإلنجيل تبع له إال فيما أحله المسيح وهذا كما يقول سبحانه

أي القرآن والتوراة وفي القيراءة   (بْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَمالُوا إِنَّما بِكُملَ كَمافِرُونَ    بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَ
إِنَّا أَرْسَملْنَا إِلَميْكُمْ رَسُمولًا شَماهِدًا عَلَميْكُمْ      ) األخرى قالوا ساحران أي محمد والقرآن وكذلك قوله

ًٍ مِّن رَّبِّمِه َوَيْتُلموُه َشماِهٌد مِّْنمُه َوِممن َقْبِلمِه ِكَتماُ         )كذلك قوله و (كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا َأَفَمن َكاَن َعَلى َبيَِّن

ولهذا كانت قصة موس  هي أعظم قصص األنبياء المذكورين في القيرآن   ( مُوسَى إَمَامًما وَرَحْمَمًً  
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كان رسول اهلل  صيل   وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من غيرها قال عبد اهلل بن مسعود 
اهلل عليه وسلم عامة نهاره يحدثنا عن بني إسرائيل ولما قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم 
ثالثة أصنا  إذ ال يخلو الكذاب من أن يضي  الكذب إل  اهلل تعال  ويقول إنه أنزله أو يحذ  

وَمَمنْ أَظْلَممُ مِمَّمنِ    ) ال  فاعله وال يضيهه إل  أحد أ أن يقول إنه هو الذي وضعه معارضا فقال تع

لَ الل هُ وَلَوْ تَرَ  إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ افْتَرَ  عَلَى الل هِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَز

مْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَا َ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الل هِ غَيْرَ الْحَقِّ الْمَوْتِ وَالْمَآلئِكًَُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِ

   .( وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
وأما المخبر عنه فإنه اهلل تعال  وال ريب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه بما نصبه من األدلة 

عاينة الحسية التي يعقل بها نهسها وباألمثال المضروبة وهي األقيسة العقلية ما يمتنع معه الم
خهاء كذب الكاذب بل يمتنع معه خهاء صدق الصادق فالدجال مثال قد عليم بوجيوه متعيددة    
ضرورية إنه ليس هو اهلل وإنه كافر مهتر وإذا كانت دعواه معلوما كذبها ضرورة لم يكن ميا  

الشبهات مصدقا لها إذ العصمة الضرورية ال تقدح فيها الطيرق النظريية فيإن     يأتي به من
الضروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم إبطال األصل بالهر  فيبطالن جميعيا فإنيه   
يظهر أيضا من عجزه ما ينهي دعواه وكذلك من أباح الهواحش والمظالم والشيرك والكيذب   

كذبه للعلم الضروري بأن اهلل سبحانه ال يأمر بهذا سواء قيل أن مدعيا للنبوة يعلم باالضطرار 
الهعل يعلم به حسن األفعال وقبحها أو ال يعلم به فليس كلما أمكن في العقل وقوعه وكيان اهلل  
قادرا عليه يشك في وقوعه بل نحن نعلم بالضرورة أن البحار لم تقلب دما وإن الجبيال ليم   

لمعادن وإن لم يسند ذلك إل  دليل معين وإن كنا عالمين بيأن  تنقلب يواقيت وأمثال ذلك من ا
اهلل تعال  قادر عل  قلب ذلك لكن العلم بالوقو  وعدمه شيء والعلم بإمكان ذلك من قدرة اهلل 
سبحانه شيء وكل ذي فطرة سليمة يعلم باالضطرار أن اهلل تعال  ال ييأمر عبياده بالكيذب    

مما قد يأتي به كثير من الكذابين بيل يعليم بهطرتيه    والظلم والشرك والهواحش وأمثال ذلك 
السليمة ما يناسب حال الربوبية وهذا باب واسع ليس هذا موضع بسطه ولكن نذكر ما أشيار  

 . إليه مصن  العقيدة
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 : فصل
فهذه الطرق سلكها أكثر أهل الكالم وغيرهم ولهم في تقرير داللة المعجزة عل  الصدق طرق 

جزة عل  يدي المتنبي الكذاب قبيح واهلل سبحانه منزه عن فعيل القبييح   أحدها أن إظهار المع
وهذه الطرق سلكها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بالتحسين والتقبيح وطعن فيها من ينكر ذلك 
ثم إن المعتزلة جعلوا هذه أصل دينهم والتزموا بها لوازم خالهوا بها نصوص الكتاب والسينة  

يرة وحقيقة أمرهم أنهم لم يصدقوا الرسول إال بتكذيب بعيض  بل وصريح العقل في مواضع كث
ما جاء به وكأنهم قالوا ال يمكن تصديقه في البعض إال بتكذيبه في البعض لكنهم ال يقوليون  
إنهم يكذبونه في شيء بل تارة يطعنون في النقل وتارة يتأولون المنقول ولكن يعلم بطالن ما 

هم قالوا إن السمع مبني عل  صدق الرسيول وصيدقه   ذكروه إما ضرورة وإما نظرا وذلك أن
عل  أن اهلل تعال  منزه عن فعل القبيح فإن تأييد الكذاب بالمعجزة قبيح واهلل منزه عنه قيالوا  
والدليل عل  أنه منزله عنه أن القبيح ال يهعله إال جاهل بقبحه أو محتاج واهلل سبحانه منيزه  

 .المحتاج ال يكون إال جسما واهلل تعال  ليس بجسم عن الجهل والحاجة والدليل عل  ذلك أن 
والدليل عل  أنه ليس بجسم هو ما دل عل  حدوث العالم والدليل عل  حدوث العالم أنه أجسام 
وأعراض وكالهما محدث والدليل عل  حدوث األجسام إنها ال تخلو من الحوادث وما ال يخليو  

تنهك عن الحركة والسكون وهميا حادثيان    عن الحوادث فهو حادث والدليل عل  ذلك أنها ال
المتنا  حوادث ال أول لها ثم التزموا لذلك حدوث كل موصيو  بصيهة ألن الصيهات هيي     
األعراض واألعراض ال تقوم إال بجسم وقد قام الدليل عل  حدوث الجسم فالتزموا لذلك أن ال 

القرآن وغيره مين كالميه    يكون هلل علم وال قدرة وأن ال يكون متكلما قام به الكالم بل يكون
تعال  مخلوقا خلقه في غيره وال يجوز أن يرى ال في الدنيا وال في اآلخيرة وال هيو مبياين    
للعالم وال مجانبه وال داخل فيه وال خارج عنه ثم قالوا أيضا ال يجوز أن يشاء خال  ما أمير  

ألنه لو كان قادر عل  به وال أن يخلق أفعال عباده وال يقدر أن يهدي ضالال وال يضل مهتديا 
ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحا منه فركبوا عن هيذا األصيل التكيذيب بالصيهات     
والتكذيب بالقدر وسموا أنهسهم أهل التوحيد والعدل وسموا من أثبت الصهات من سل  األمة 

أحمد وأئمتها مشبهة ومجسمه ومجبرة وحشوية وجعلوا مالكا وأصحابه والشافعي وأصحابه و
وأصحابه وغيرهم من هؤالء الحشوية إل  أمثال هذه األمور التي بسطنا الكالم عليها في غير 
هذا الموضع وأصل ضاللهم في القدر إنهم شبهوا المخلوق بالخالق سيبحانه فهيم مشيبهة    
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 .األفعال  
 وأما أصل ضاللهم في الصهات فظنهم أن الموصو  الذي تقوم به الصهات ال يكون إال محدثا

 وقولهم من أبطل الباطل
فإنهم يسلمون إن اهلل حي عليم قدير ومن المعلوم إن حيا بال حياة وعليما بال علم وقديرا بال 
قدرة مثل متحرك بال حركة وأبيض بال بياض وأسود بال سواد وطويل بال طول وقصيير بيال   

نه وهذا مكيابرة  قصر ونحو ذلك من األسماء المشتقة التي يدعي فيها نهي المعن  المشتقة م
 .للعقل والشر  واللغة 

الثاني أنه أيضا من المعلوم أن الصهة إذا قامت بمحل عاد حكمها عل  ذلك المحيل ال غييره   
فإذا خلق سبحانه كالما في محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلم به فتكون الشجرة هي 

كلما أنطقه اهلل تعال  من المخلوقيات   القائلة لموس  إنني أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدني ويكون
 .كالمه كالما هلل تعال  وبسط هذا له موضع غير هذا

والمقصود هنا ما يتعلق بتقرير النبوة وقد يقال يمكن تقرير كونه سبحانه منزها عين تأيييد   
الكذاب بالمعجزة من غير بناء عل  أصل المعتزلة بما علم من حكمة اهلل تعال  في مخلوقاتيه  

 .ه ببريته وسنته في عباده فإن ذلك دليل عل  أنه ال يؤيد كذابا بمعجزة ال معارض لها ورحمت
ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه في أنه كما علم بما في مصينوعاته  
من األحكام واإلتقان أنه عالم وبما أن فيها من التخصيص أنه مريد فيعلم بما فيها من النهيع  

نه رحيم وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم والقرآن يبين آيات اهلل الدالة عل  للخالئق أ
قدرته ومشيئته وآياته الدالة عل  إنعامه ورحمته وحكمته ولعل هذا أكثر في القيرآن كقوليه   

الَِّذي َجَعَل َلكليُم  *  ْم َلَعلَّكلْم َتتَّقلوَنَيا َأيكَها النَّاُس اْعُبُدوام َربَّكلُم الَِّذي َخَلَقكلْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلكل)تعال  
ْجَعللوام اأَلْرَض ِفَراشا  َوالسََّماء ِبَناء َوَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأخمَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقا  لَّكلْم َفاَل َت

نَحْمنُ قَمدَّرْنَا   *  أَأَنمتُمْ تَخْلُقُونَمهُ أَمْ نَحْمنُ الْخَمالِقُونَ    *  ا تُمْنُمونَ أَفَمرَأَيْتُم مَّم  ) وقوله تعال  (ِلّلِه َأنَدادا  َوَأنتلْم َتْعَلُموَن

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى *  عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ *  بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِنيَ

فبيأى آالء ربكميا   ) وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب كل آيية   (وْلَما تَمذكَّرُونَ  فَلَ
وهو يذكر فيها ما يدل عل  خلقه وعلمه وقدرته ومشيئته وميا ييدل علي  إنعاميه     ( تكذبان

 .ورحمته وحكمته  
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قَالَ رَبُّنَا الَّمذِي أَعْطَمى   *  سَىقَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُو) وكذلك ذكر في مخاطبة الرسل للكهار كقوله سبحانه

الَّذِي *  قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَا ٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى*  قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى*  كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَ 

كُلُموا  *  لًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَمتَّى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْفَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُ

 . (وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى
مثل هذا في القرآن كثير وما فطر فيه من المخلوقات دل عل  ذلك وفي نهس اإلنسان عبيرة  

ن من نظر في خلق أعضائه وما فيها من المنافع له وما في تركيبهيا مين الحكمية    تامة فإ
والمنهعة مثل كون ماء العين مالحا ليحهظ شحمة العين من أن تذوب وماء األذن مرا ليمنيع  
الذباب من الولوج وماء الهم عذاب ليطيب ما يمضغ من الطعام وأمثال ذلك علم علما ضروريا 

رحمة والحكمة ما يبهر العقول مع ما في ذلك من الداللة عل  المشيئة أن خالق ذلك له من ال
ثم إذا استقرأ ما يجده في نو  اإلنسان من أن كل من عظم ظلمه للخلق وضراره لهم كانيت  
عاقبته سوء واتبع اللعنة والذم ومن عظم نهعه للخق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير 

لم يعلم حت  يعلم أن الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سيريعة  وأمثال ذلك استدل بما علم ما 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكمْم ِإَذا ِقيمَل َلُكمُم انِفمُروْا ِفمي َسمِبيِل الل مِه اثَّماَقْلُتْم ِإَلمى اأَلْرِف          ) االنقضاء كما قال تعال 

إِالَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ *  مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي اآلخِرَةِ إِالَّ قَلِيلٌ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ اآلخِرَةِ فَمَا

نفِقُموا فِمي   هَماأَنتُمْ هَؤُلَماء تُمدْعَوْنَ لِتُ   ) وقال عز وجل (قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَالَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَالل هُ عَلَى كُملِّ شَميْءٍ قَمدِيرٌ   

رَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَ

قين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين كذلك سنته في األنبياء الصاد (ثُمَّ لَما يَكُونُموا أَمْثَمالَكُمْ   
بالحق إن هؤالء ينصرهم ويبق  لهم لسان صدق في اآلخرين وأولئك ينيتقم مينهم ويجعيل    

 .عليهم اللعنة  
فبهذا وأمثاله يعلم أنه ال يؤيد كذابا بالمعجزة ال معارض لها ألن في ذلك من الهساد والضيرر  

قبة ما تمنعه حكمته وفيه من نقص سنته المعروفة بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من سوء العا
ثُممَّ  * لَأَخَمذْنَا مِنْمهُ بِمالْيَمِنيِ    *  وَلَموْ تَقَموَّلَ عَلَيْنَما بَعْملَ الْأَقَاوِيملِ     ) وعادته المطردة ما تعلم به مشيئته قال تعال 

وَلَموْالَ أَن ثَبَّتْنَماكَ لَقَمدْ كِمدتَّ تَمرْكَنُ إِلَميْهِمْ       ) وقال تعال  (فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَماجِزِينَ *  لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِنيَ
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أَمْ يَقُولُونَ افْتَمرَ  عَلَمى   )وقال تعال  (إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ الَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَ ِ ًا*  شَيْئًا قَلِيالً

 . (ل ُّدُورِيَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ا اللَّهِ كَذِبًا فَإِن
 

 :فصل
وهذه الطريق لم يسلكها أبو الحسن األشعري وأصحابه ومن وافقيه مين علمياء الميذهب     

وني واألستاذ أبي المعيالي وصياحبه األنصياري    كالقاضي أبي يعل  وابن عقيل وابن الزاغ
والشهرستاني وأمثالهم وأبي الوليد الباجي والمازري ونحوهم ونحوهم بنياء علي  أنهيم ال    
يرون تنزيه الرب سبحانه عن فع من األفعال ألنهم قد علموا أن له أن يهعل ما يشاء وهيم ال  

عل الهالني قبيح وهو منزه عين فعيل   يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين حت  يقولوا إن اله
القبيح بل عندهم أن الظلم غير مقدور إذ الظلم التصر  في ملك غيره فبما فعل كان تصيرفا  
في ملكه فلم يكن ظلما بل ويقولون إنه يجوز أن يأمر بكل شيء وينه  عن كيل شييء وال   

من الصهات بالعقيل  يجعلون لألفعال صهات باعتبارها يكون الحسن والقبح وانته  ما أثبتوه 
إل  أنه حي عليم قدير مريد وأثبتوا مع ذلك أنه سميع بصير متكلم فأميا الرحمية والحكمية    
ونحو ذلك فلم يثبتوها بالعقل بل قد ينهون الحكمة التي هي الغايات والمقاصيد فيي أفعاليه    
ن ويمنعون أن يهعل شيئا ألجل شيء كما قد بسط الكالم عل  ذلك في غير هذا الموضيع فيإ  

المقصود هنا التشبيه عل  طرق الناس في النبوة والكالم بحسب العيدل واإلنصيا  ألبسيط    
الكالم في كل ما تنازعوا فيه ومسألة التحسين والتقبيح العقليين هي كما تناز  فيهيا عامية   
الطوائ  فقال بكل من القولين طوائ  من المالكية والشافعية والحنبلية ومن قال باإلثبات من 

ية أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب ومن قال بالنهي أبو عبد اهلل بن حاميد وصياحبه   الحنبل
 .القاضي أبو يعل  وأكثر أصحابه 

ومسألة حكم األعيان قبل ورود الشر  هي في الحقيقة من فروعها وقد قال فيها بيالحظر أو  
ين والتقبيح العقليين اإلباحة أعيان من هذه الطوائ  وأما الحنهية فالغالب عليهم القول بالتحس

وذكروا ذلك نصا عن أبي حنيهة رحمه اهلل تعال  وأهل الحديث فيها أيضا عل  قيولين ومين   
قال باإلثبات أبو النصر السجزي وصاحبه الشيخ أبو القاسم سعيد ابن علي الزنجاني فأما ميا  

ر الهقهاء بل اختصت به القدرية فهذا ال يوافقهم عليهم أحد من هؤالء ولكن هؤالء هم وجمهو
وجمهور األمة يرون أن لألفعال صهات يتعلق األمر والنهي بها ألجلها وملخص ذليك أن اهلل  
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تعال  إذا أمر بأمر فإنه حسن باالتهاق وإذا نه  عن شيء فإنه قبيح باالتهاق لكن حسن الهعل 
مير  وقبحه إما أن ينشأ من نهس الهعل واألمر والنهي كاشهان أو ينشأ من نهيس تعليق األ  

 :والنهي به أو من المجمو  
فاألول هو قول المعتزلة ولهذا ال يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها ألنه يستلزم أن يكون 
الهعل الواحد حسنا قبيحا وهذا قول أبي الحسن التميمي من أصحاب أحمد وغيره من الهقهاء 

وهيؤالء يجعليون عليل    والثاني قول األشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائ  
الشر  مجرد أمارات وال يثبتون بين العلل واألفعال مناسبة لكن هؤالء الهقهاء متناقضون في 
هذا الباب فتارة يقولون بذلك موافقة لألشعرية المتكلمين وهم في أكثر تصيرفاتهم يقوليون   

 .بخال  ذلك كما يوجد مثل هذا في كالم فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية 
وإما أن يكون ذلك ناشئا من األمرين وهذا مذهب األئمة وعليه تجرى تصرفات الهقهياء فيي   
الشريعة فتارة يؤمر بالهعل لحكمة تنشأ من نهس األمر دون المأمور به وهذا هو الذي يجوز 
نسخه قبل التمكين كما نسخت الصالة ليلة المعراج من خمسين إل  خمس وكما نسيخ أمير   

 .ه عليهما السالم راهيم بذبح ابنإب
وبالجملة فجمهور األئمة عل  أن اهلل تعال  منزه عن أشياء هو قيادر عليهيا وال يوافقيون    
هؤالء عل  أنه ال ينزه عن مقدور الظلم الذي نزه اهلل سبحانه عنه نهسه في القرآن وحرميه  

ا قال عل  نهسه وهو قادر عليه وهو هضم اإلنسان من حسناته أو حمل سيئات غيره عليه كم
وهيؤالء الجمهيور ال    (َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلا َيَخا ل ظللمًما َوَلا َهْضًما)تعال 

يوافقون المعتزلة عل  قولهم أن اهلل تعال  لم يخلق أفعال العباد وال شاء الكائنات بل يقوليون  
يكن لكنهم مع هذا يثبتون لهعله حكمية  إن اهلل خلق كل شيء وما شاء اهلل كان وما لم يشأ لم 

وينزهونه عن القبائح وهذا قول الكرامية وغيرهم من أهل الكالم وهو قول أكثير الصيوفية   
وأكثر أهل الحديث وجمهور السل  واألئمة وجمهور المسلمين والنظار لكن ليس هذا موضع 

 .بسطه  
ي مواضع أخرى إذ أثبت حكيم  وهؤالء يسلكون في إثبات النبوة ما سلكه ابن عقيل وغيره ف

اهلل تعال  فيها حيث قال النبوات واسطة بين اهلل تعال  وبين خلقيه فيي األفعيال والتيروك     
المتضمنة لمصالح المكلهين والثقة بها طريقها ما سبق في علومنا باستداللنا عل  أن البياري  

يخبر به عنه فلما علمنا حكيم ال يؤيد كذابا بالمعجزة وال يمكن من معجزاته إال من صدق فيها 
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ذلك وتحققناه حصلت لنا الثقة بمن تكاملت فيه شرائط النبوة وعلمنا أنه سهير فيما بيننا وبين 
اهلل تعال  وأنه رسوله فيما أخبرنا به عند قبلناه من غير تكش  عليه بعقولنا وال نضرب ليه  

متنا وتدبيره فوق تدبيرنا وال األمثال بآرائنا وعادتنا بل نعتقد أنه جاء من عند حكمته فوق حك
يمتنع في العقل وال تمنع الحكمة من أن يجعل األنبيياء ميذكرين للعقيالء وميوقظين لهيم      
ومرشدين إل  األصلح الذي ال يدرك بالعقل وال يبلغ كنهه بالرأي والهحص وما هيذا إال كميا   

ب وال أحد منيع  جعل بعض العقالء حكيما واعظا مذكرا مؤديا وبعضهم يحتاج إل  مذكر ومؤد
من ذلك فثبت حسن الرسالة بالعقل وألن اهلل جل وعز في األفعيال والتيروك أسيرارا مين     

 .المصالح التي ال يعلمها العقالء وال يدركونها بعقولهم فاحتاجوا إل  النبوات 
قلت والمقصود هنا إن من لم ينزهه عن فعل مقدور له بل جوز أن يهعل كلما يمكن ولم يثبت 

مة غير تعلق الحكم بالمهعوالت وتعلق  المشيئة بها فإنه احتاج في داللية المعجيزة   لهعله حك
عل  الصدق إل  غير تلك الطريق فسلكوا طريقين سلك كل طائهة من أهل الكالم والهقه مين  
أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيهة وأحمد أحدهما وهو قول أكثر شيوخهم المتقدمين أن وجه 

دق مدعي النبوة امتنا  تعجيز اإلله عن نصب الداللة عل  صدق الرسل داللة المعجزة عل  ص
فإن تصديقهم ممكن وذلك معلوم بالضرورة واالستدالل وال دلييل إلي  التصيديق إال خليق     
المعجزات وبظهورها عل  يد الكذاب يبطل دليل صدقهم فال يبق  في المقدور طريق يصدقون 

تنع وقد عول عل  هذه الطريقة أبو الحسن األشعري به فيلزم عجز اإلله عن الممكن وذلك مم
وأصحابه كاألستاذين أبي إسحاق وأبي بكر بن فورك وكذلك القاضي أبو بكر في مواضع مين  

 .و يعل  وأبو الحسن ابن الزاغوني كتبه وكذلك القاضي أب
د القاضي الطريق الثاني هي التي اختارها أبو المعالي وأتباعه وقال إنها الطريقة المرضية عن

أبي بكر وهي التي أشار إليها أبو الحسن في األمالي وهي طريقة أبي محمد الصابوني ونحوه 
من الحنهية أن المعجزات تدل من حيث نزلت منزلة التصديق بالقول والعلم بذلك يقع ضروريا 
بقرائن أحوال كالعلم بخجل الخمل ووجل الوجل وغضب الغضبان وحرارة الحر وفحوى كيالم  

خاطب المتكلم وال يتوق  العلم بما هذا سبيله عل  نظر واستدالل فيقبل علييه اعتيراض   الم
قالوا ووجه ذلك أن الهعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل اهلل تعال  وأنه خارق للعادة وأنه 
سبحانه فعله عند دعوى الرسالة والطلب وعند قول جار مجرى الطلب أما معينا وإميا غيير   

لمعجزات وإنه متعلق بالدعوى ومطابق لها وأن اهلل تعال  سامع ليدعوى النبيوة   معين من ا
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عليه وعالم بها في مواضعة أهل لغة الرسول ثم فعل ما يدعيه الرسول إنه ليس من فعله علم 
أنه قاصد بذلك إل  تصديقه وإن ما يهعله من اآليات في مثل هذه الحال قائم مقام تصديقه ليه  

سلته عل  وجه يههم األمة التي يدعي فيها النبوة إنه قول صدق بيه مين   بالقول صدق أنا أر
قبله بل التصديق له بالهعل أبعد من دخول الشبهة واالحتمال فيه وهو جار مجرى قول مدعي 
الرسالة عل  زيد إن كنت رسولك وصاحبك فاكتب بذلك رقعة أو اركب أو قيم أو اقعيد وميا    

للحواس التي يعلم تصديقه بها إذا فعلها فإذا فعل زييد  جرى مجرى ذلك من األفعال الظاهرة 
ذلك قام مقام قوله صدق هو رسولي وصاحبي الذي يعلم ضرورة قصده إل  تصديقه به وهذا 
واجب ال محالة قالوا وليس يمكن أن تدل المعجزات عل  صدق الرسل إال عل  هذه الطريقية  

القاضي أبي بكر ابن الباقالني في أحيد  فهي كذلك جارية مجرى أدلة األقوال هذا حاصل كالم 
قوليه وأبي المعالي ونحوهما وضربوا لذلك مثال فقالوا إذا تصدى ملك للناس وتصيدر ليتلج   
عليه رعيته وأتباعه وغيره واحتهل المجلس واحتشد وقد أرهق الناس شغل شاغل فلما أخيذ  

ال معاشر األشيهاد  كل مجلسه وترتب الناس عل  مراتبهم انتصب واحد من خواص الناس وق
قد حدث بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم وأنا رسول الملك إليكم ومؤتمنه ليديكم ورقيبيه   
عليكم ودعواي هذه بمرأى من الملك ومسمع فإن كنت أيها الملك صادقا في دعواي فخيال   
عادتك وجانب سجيتك وانتصب في خدرك قائما ثم اقعد فهعل الملك ذلك علي  وفيق دعيواه    

ة هواه فيتيقن الحاضرون علم الضرورة بتصديق الملك إياه وتنزيل الهعل الصادر منه وموافق
منزلة القول المصرح بالتصديق فهذا العمدة في ضرب المثال فإن تعس  متعس  في الصورة 
التي فرضنا الكالم فيها وزعم أنه ال يحصل العلم بتصديق الملك لمن يدعي الرسالة كان ذليك  

اضطرارا فإن نعلم ببديهة العقول عندما قدمناه من القرائن حاال ومقياال إن   جحدا منه لما علم
أحدا من الذين شهدوا وشاهدوا ال يستريب في تصديق الملك لمدعي الرسالة وال يعرض أحيد  
منهم بعد ظهور اإلمارات عل  تشكيك النهس وترديد القول وال تحوجهم قضية الحال إل  سبر 

 . ي النظار الذين ال خبرة لهم في النظرونظر وإطالة فكر بل يستو
 

 :فصل
قال المصن  والدليل عل  نبوة األنبياء المعجزات والدليل عل  نبوة نبينيا  صيل  اهلل علييه    
وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه قلت قد تبين أن النبوة تعلم بالمعجزات وبغيرها عل  أصح 
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ة وأكمل السالم فإنها تعر  بطرق كثيرة منها األقوال وأما نبوة نبينا محمد عليه أفضل الصال
المعجزات ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن والقرآن معجز بلهظيه ونظميه ومعنياه    
وإعجازه يعلم بطريقين جملي وتهصيلي أما الجملي فهو أنه قد علم بالتواتر أن محمد صيل   

في القرآن آيات التحدي والتعجييز  اهلل تعال  عليه وسلم ادع  النبوة وجاء بهذا القرآن وأن 
فتحداهم هنا   (َقُلْ تَرَبَّ ُوا فَإِنِّي مَعَكُمم مِّمنَ الْمُتَرَبِّ ِمني   *  أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ) كقوله تعال 

تَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَمنِ اسْمتَطَعْتُم مِّمن دُونِ الل مهِ إِن     قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْ) أن يأتوا بمثله وقال في موضع آخر

َوِإن ُكنمُتْم ِفمي َرْيمٍب مِّمَّما َنزَّْلَنما َعَلمى َعْبمِدَنا َفمْأُتوْا         )وأخبر مع ذلك أنهم لن يهعلوا فقال ( كُنمتُمْ فَمادِقِنيَ  

بل أخبر أن جميع اإلنس والجين إذا   (كُنْمتُمْ فَمادِقِنيَ  بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ الل هِ إِنْ 
 قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ اإلِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَمانَ ) اجتمعوا ال يأتون بمثله فقال

واتر أنه دعا قريشا خاصة والعرب عامة وأن جمهيورهم  وقد علم أيضا بالت (بَعْضُهُمْ لِبَعْلٍ ظَهِ ًا
في أول األمر كذبوه وآذوه وآذوا الصحابة وقالوا فيه أنوا  القول مثل قيولهم هيو سياحر    
وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون وأمثال ذلك وعلم أنهم كانوا يعارضونه ولم يأتوا بسورة مين  

لجازمة ال يتخل  عنهيا الهعيل ميع    مثله وذلك يدل عل  عجزهم عن معارضته ألن اإلرادة ا
القدرة ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد اإلرادات عل  تكذيبه وإبطال حجتيه وأنهيم كيانوا    
أحرص الناس عل  ذلك حت  قالوا فيه ما يعلم أنه باطل بأدن  نظر وفيلسوفهم الكبير الوحييد  

حر يؤثر إن هذا إال قول فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إال س
البشر وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصص إذ المقصود ذكر ما علم بالتواتر من أنهم كانوا 
من أشد الناس حرصا ورغبة عل  إقامة حجة يكذبونه بها حت  كانوا يتعلقون بيالنقض ميع   

لمسييح  عارضيوه با ( إنكم وما تعبدون من دون اهلل حصب جهنم )وجود الهرق فأنه لما نزل 
(   إن الذين سبقت لهم منا الحسن  أولئيك عنهيا مبعيدون    )حت  فرق اهلل تعال  بينها بقوله 

مْ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُ*  وَلَمَّا ضُرِ َ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَ ِدُّونَ)وقال تعال  

فمن عارضوا خبره بمثل هذا كي  ال يدعون معارضة القرآن وهم ال يقدرون عل   (قَوْمٌ خَ ِممُونَ 
ذلك وقوله وما تعبدون خطاب للمشركين لم يدخل فيه أهل الكتاب وال تناول اللهظ المسيح كما 

من يظنه ظان من الظانين بل هم عارضوه بالمسيح من باب القياس يقولون إذا كانت األنبياء 
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فيإنهم   (وَلَمَّما ضُمرِ َ ابْمنُ مَمرْيَمَ مَثَلًما     )حصب جهنم ألنها معبودة كذلك المسيح وهذا كما قال تعال  
 .جعلوه مثال آللهتهم ولم يوردوه لشمول اللهظ كما يظن ذلك بعض المصنهين في األصول  

واب وال يظليم  ولهذا بين اهلل الهرق بين المسيح وبين آلهتهم بأن المسيح عبد اهلل يستحق الث
بذنب غيره بخال  الحجارة وإن في جعلهم من األنبياء حصب جهنم إهانة له بذلك من غيير  
ظلم ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر األرض إل  هذا الوقت وآييات التحيدي   

 . قائمة متلوة وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثله
يزعمون أنهم أتوا بمثله كان ما أتوا به من المضياحك  ولما جاء مسيلمة ونحوه بما أتوا به 

التي ال تحتاج للمعرفة بانتهاء مماثلها إل  نظر وذلك كمن جاء إل  الرجل الهارس الشجا  ذي 
الالمة التامة فأراد أن يبارزه بصورة مصورة ربطها عل  الهرس كقوله مسيلمة ييا ضيهد    

الشارب تمنعين رأسك في المياء وذنبيك فيي    بنت ضهدعين كم تنقنقين ال الماء تكدرين وال 
من خليق ربنيا الجلييل     الطين وقوله أيضا الهيل وما أدراك ما الهيل له زلوم طويل إن ذلك

 .وأمثال ذلك 
ولهذا لما قدم وفد بني حنيهة عل  أبي بكر وسألهم أن يقرأوا له شيئا مين قيرأن مسييلمة    

فقال لهم الصديق وييوحكم أيين ييذهب     فاستعهوه فأب  أن يعهيهم حت  قرأوا شيئا من هذا
بعقولكم إن هذا كالم لم يخرج من إل أي من رب فاستههم استههام المنكر عليهم لهرط التباين 
وعدم االلتباس وظهور االفتراء عل  هذا الكالم وإن اهلل سبحانه وتعال  ال يتكلم بمثيل هيذا   

يظنه بعض الناس وإن معجزته  الهذيان وأما الطرق فكثيرة جدا متنوعة من وجوه وليس كما
من جهة صر  الدواعي عن معارضته وقول بعضهم إنه من جهة فصاحته وقول بعضهم من 
جهة إخباره بالغيوب إل  أمثال ذلك فإن كال من الناظرين قد يرى وجها من وجه اإلحجار وقد 

رح هيذه  يريد الحجر وإن لم ير غيره ذلك الوجه واستيعاب الوجوه ليس هو مما يتسع له ش
 .العقيدة

 
 : فصل

قال المصن  ثم نقول كلما أخبر به محمد  صل  اهلل عليه وسلم  من عذاب القبر ومنكر ونكير 
وغير ذلك من أهوال القيامة والصراط والميزان والشهاعة والجنة والنار فهو حق ألنه ممكن 

 :أحدها   وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه والكالم عل  هذا في فصول
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- : يقال أن هذه العقيدة اشتملت عل  الكالم فيأن 
واليوم اآلخر وال ريب أن هذه األصول الثالثية هيي   ( 3وبرسله ( 2اإليمان باهلل سبحانه ( 0

أصول اإليمان الخبرية العلمية وهي جميعها داخلة في كل ملة وفي إرسال كل رسول فجمييع  
لية أيضا مثل إيجاب عبادة اهلل تعيال   الرسل اتهقت عليها كما اتهقت عل  أصول اإليمان العم

وحده ال شريك له وإيجاب الصدق والعدل وبر الوالدين وتحريم الكذب والظلم والهواحش فيإن  
هذه األصول الكلية علما وعمال هي األصول التي اتهقت عليها الرسل كلهيم والسيور التيي    

لتي يقال لهيا السيور المكيية    انزلها اهلل تعال  عل  نبيه عليه الصالة والسالم قبل الهجرة ا
تضمنت تقرير هذه األصول كسورة األنعام واألعرا  وذوات ألر وحيم وطيس ونحيو ذليك     
واإليمان بالرسل يتضمن اإليمان بالمكتوب وبمن نزل بها من المالئكة وهيذه الخمسية هيي    

الْيَموْمِ اآلخِمرِ وَالْمَآلئِكَمًِ وَالْكِتَما ِ     وَلَكِمنَّ الْبِمرَّ مَمنْ آمَمنَ بِالل مهِ وَ     )أصول اإليمان المذكورة في قوله تعال  

 (َمَن يَكْفُرْ بِالل هِ وَمَالَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالَالً بَعِيدًاو)وفي قوله عز وجل  (وَالنَّبِيِّنيَ
صورة أعرابي وسيأله   وهي التي أجاب بها النبي  صل  اهلل عليه وسلم لما جاءه جبريل في

عن اإليمان فقال اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعيد الميوت وتيؤمن    
بالقدر خيره وشره والحديث قد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأخرجه مسيلم  

 .من حديث عمر بن الخطاب وهو من أصح األحاديث 
 تعال  أنزل سورة البقرة وهي سنام القرآن وجمع فيها فتلك الثالثة تتضمن هذه الخمسة واهلل

معالم الدين واصوله وفروعه إل  أمثال ذلك فإن النظر فيها وجه من وجوه اإليجاب ولما ذكر 
في أولها أصنا  الخلق وهم ثالثة مؤمن وكافر ومنافق أخذ بعد ذلك يقرر أصول الدين فقرر 

سالة ثم اليوم اآلخر فإنه أنزل أربع آيات في المؤمنين هذه األصول الثالثة اإليمان باهلل ثم الر
وآيتين في صهة الكافرين وبضعة عشرة آية في صهة المنافقين ثم قال تعال  تقرييرا للنبيي    

بسورة من ) إل  قوله تعال  ( يا أيها الناس اعبدوا ركبم الذي خلقكم ) صل  اهلل عليه وسلم 
 .وضع من القرآن فإنه ذكر التحدي هكذا في غير م(  مثله

إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك األشعري وأتباعه ومن وافقهم مين أهيل    الهصل الثاني
المذاهب األربعة من الحنهية والمالكية والشافعية والحنبلية يسمونها السمعيات بخيال  بياب   

   -:الصهات والقدر وذلك بناء عل  أصلين 
ني إن ما قبلها يعلم بالعقل وكثير مينهم أو أكثيرهم   أن هذه ال تعلم إال بالسمع والثا :أحدهما
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يضم إل  ذلك أصال آخر وهو أن السمع ال يعلم صحته إال بتليك األصيول التيي يسيمونها     
بالعقليات مثل إثبات حدوث العالم ونحو ذلك وأما محققوهم فيقولون إن العلم بحيدوث العيالم   

العلم بصحة السمع ثم يعلم بالسمع  ليس من األصول التي تتوق  صحة السمع عليها بل يمكن
خلق السموات واألرض ونحو ذلك وأما األصالن األوالن فنازعهم فيها طوائ  مثل أمر المعاد 
فإنه قد ذهب طوائ  إل  أنه يعلم بالعقل أيضا وهذا قاله طوائ  من المعتزلية ومين غيير    

عقيل وغيره والهالسيهة  المعتزلة أيضا من أتبا  األئمة األربعة حت  من أصحاب أحمد كابن 
اإللهيون يثبتون معاد النهوس بالعقل وقد وافقهم عل  إثبات معاد األرواح بالعقل طوائ  مين  
أهل الكالم والتصو  وغيرهم وإن كان هؤالء يثبتون معاد األبدان أيضا أميا بالسيمع وأميا    

مطلقا وأميا إنكيار    دبالعقل فالمقصود أن العقل عندهم قد يعلم به أما معاد األرواح وأما المعا
     .الهالسهة لمعاد األبدان مما اتهق أهل الملل عل  إبطاله 

إن من انتسب إل  الملل منهم مين المسيلمين واليهيود والنصيارى هيم      : الهصل الثالث 
مضطربون في ما جاءت به األنبياء في المعاد فالمحققون منهم يعلمون أن حججهم عل  قيدم  

ضعيهة فيقبلون من الرسل ما جاؤوا به ومنهم قوم واقهة متحييرون   العالم ونهي معاد األبدان
لتعارض األدلة وتكافئها عندهم ومنهم قوم أصروا عل  التكذيب ثم زعموا أن ما جياءت بيه   
الرسل هو أمثال مضروبة لتههم المعاد الروحاني وهؤالء إذا حقق عليهم األمر صرحوا بيأن  

العبارة قالوا إنهم يخيلون الحقائق في أمثال خياليية   الرسل تكذب لمصلحة العالم وإذا حسنوا
وقالوا إن خاصة النبوة تخييل الحقائق للمخاطبين وإنه ال يمكن خطياب الجمهيور إال بهيذا    
الطريق كما يزعم ذلك الهارابي وأمثاله مع أن الهارابي له في معياد األرواح ثالثية أقيوال    

لكلية وتارة يقول إنها تعاد وتارة يهرق بين األنهس متناقضة تارة يقول ال تعاد وينكر المعاد با
العالمة والجاهله فيقر بمعاد العالمة دون الجاهلة ولهم في تهضيل النبي علي  الهيلسيو  أو   
بالعكس نزا  فعقالؤهم كابن سينا وأمثاله يهضل النبي عل  الهيلسو  وأما غالتهم فيهضلون 

نبوات كالم محصل وكالمهم في اإللهييات قلييل   الهيلسو  وال ريب أن أوليهم ليس لهم في ال
وإنما توسع القوم في األمور الطبيعية والرياضية ومصنهات معلمهم األول أرسطو عامتها من 
ذلك والذي فيها من اإللهيات أمر في غاية القلة مع اضطرابه وتناقضه فإذا عر  ذليك فميا   

ن أحدهما ببيان الكالم الصيريح فيي   جاء به السمع من أمر المعاد قرره عليهم النظار بطريقي
إثبات معاد األبدان وتهاصيل ذلك والثاني إن العلم بأن الرسل جاءت بذلك علم ضروري فيإن  
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كل من سمع القرآن واألحاديث المتواترة وتهسير الصحابة والتابعين لذلك علم باالضطرار إن 
ذلك كالقدح فيي أنيه جياء     الرسول  صل  اهلل عليه وسلم أخبر بمعاد األبدان وإن القدح في

 . بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق ونحو ذلك والقرامطة الباطنية
وهم من الهالسهة أنكروا هذا وهذا وزعموا أن هذه كلها رموز وإشارات إل  علوم باطنة كما 

لمقدسيين  يقولون إن الصالة معرفة أسرارنا والصيام كتمان أسرارنا والحج زيارة شييوخنا ا 
ونحو ذلك مما هو مذكور في الكتب المؤلهة في كش  أسرارهم وهتيك أسيتارهم ولهيؤالء    
القرامطة صنهت رسائل أخوان الصها وهم الذين يقال لهم اإلسماعيلية النتسابهم إل  محمد بن 

قال ابن سينا كان أبي وأخي من أهل دعوتهم ولهذا اشتغلت بالهلسهة وأما  إسماعيل بن جعهر
سهة الذين لم يدخلوا في القرامطة المحضة فهم ال ينكرون العبادات والشرائع العملية بيل  الهال

قد يوجبون إتباعها والعمل بها ال سيما من دخل منهم في التصو  أو الكالم لكن مينهم مين   
يوجب اتباعها عل  العامة دون الخاصة أو يوجبها من غير الوجه الذي أوجبها الرسول كميا  

ون بعد محمد  صل  اهلل عليه وسلم  من يأتي بشريعة أخيرى ويقوليون أن   يجوزون أن يك
أحدهم يخاطبه اهلل سبحانه وتعال  كما خاطب موس  بن عمران ويعرج به كما عرج بيالنبي   
صل  اهلل عليه وسلم  وأمثال هذه المقاالت التي كثرت لما ظهرت الهلسهة التي أفسدت طوائ  

 .من أهل التصو  والكالم  
إنه إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول مما ينكره بعض أهيل البيد     :صل الرابع اله

كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشهاعة والحوض ونحو ذلك مما استهاضت بيه  
األحاديث الصحيحة عن النبي  صل  اهلل عليه وسلم وقد يستدل عليه بدالئل من القرآن أيضيا  

به في القرآن والتصريح بالجنة والنار وقيام القيامة وحشر الخلق ولهيذا  لكن ليس التصريح 
لم ينكر القيامة ومعاد األبدان أحد من أهل القبلة وأنكر هذه األمور التي جاءت بها األحادييث  

إما المستهيضة بل المتواترة عند علماء أهل الحديث طوائ  من أهل البد  إما من المعتزلة و
 .ن غيرها من الخوارج وإما م
إن هذا المصن  وأمثاله إنما يذكرون اإليمان بالسيمعيات علي  طرييق    :الهصل الخامس 

اإلجمال وأما العلم بتهصيل ذلك فإنما يعرفه من عر  األحاديث الصحيحة في هذا الباب وميا  
 .جاء في ذلك من آيات القرآن الكريم وتهسيرها الثابت عن الصحابة والتابعين ونحوهم 

أنه إذا علم أن محمدا  صل  اهلل عليه وسلم  رسول اهلل وأن اهلل تعيال    :ادس الهصل الس
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مصدقه في قوله إني رسول اهلل إليكم فالرسول هو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخبر بيه  
علم بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن اهلل تعال  إذ الكاذب فيما يخبر به ليس برسول في ذلك 

رسل بشيء قط هو كاذب في كل ما يخبر به عمن زعم أنه أرسله باألمر كما كما أن الذي لم ي
قال  صل  اهلل عليه وسلم إذا حدثتكم عن اهلل فلن أكذب عل  اهلل وكما يعلم أنه صيادق فيي   
قوله إني رسول اهلل إليكم يعلم أنه صادق في قوله إن اهلل تعال  يقول لكم كذا ويأمركم بكيذا  

المعين كتكذيبه في األخبار بأصل الرسالة والطرق التي بها يعلم صيدقه   فتكذيبه في هذا الخبر
في المطلق يعلم بها صدق في المعين وأول  فإن ما دل عل  الصدق في كل ما يخبر عين اهلل  
دل عل  الصدق في هذا الخبر المعين كالمعجزة وإن المعجزة دلت عل  صيدقه فيي دعيواه    

ر به عنه لم يد  الصدق عليه في بعض األميور التيي   ودعواه أني صادق عل  اهلل فيما أخب
ثُمَّ  لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِنيِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْلَ الْأَقَاوِيلِ) يخبر بها عنه دون بعض بل قال اهلل فيما أخبر به عنه

حَقِيقٌ عَلَى أَن الَّ أَقُولَ عَلَى الل هِ إِالَّ الْحَقَّ  إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ ِّ الْعَالَمِنيَوَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ ) وقال تعال  (لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِنيَ

والرسول الذي يكذب عل  مرسله مثل الذي ( قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنًٍَ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِميَ بَنِمي إِسْمرَائِيلَ   
بحقائق األمور فال فرق بين إظهار المعجز عل  ييد  يكذب في أصل الرسالة واهلل تعال  عالم 

 من يكذب في أصل الرسالة أو يكذب فيما يخبر به عن مرسله      
إنه إذا ثبت صدقه في كل ما يخبر به عن اهلل تعال  فمما أخبر بيه عنيه   : الهصل السابع 

رآن كيالم اهلل ال  القرآن فإنه قد علم باالضطرار أنه بلغ القرآن عن اهلل سبحانه وأخبر ان الق
كالمه ومما أخبر به اهلل في القرآن إن اهلل أنزل عليه الكتاب والحكمة وأنه أمير أزواج نبييه   
عليه الصالة والسالم أن يذكرن ما يتل  في بيوتهن من آيات اهلل والحكمة وإنه اميتن علي    

الكتياب   بعث فيهم رسوال من أنهسهم يتلو علييهم آياتيه وييزكيهم ويعلمهيم    ) المؤمنين إذ
ومن المعلوم أن ما يذكر في بيوت أزواج النبي  صل  اهلل عليه وسلم إما القيرآن  ( والحكمة

وإما ما يقوله من غير القرآن وذلك هو الحكمة وهو السنة فثبت إن ذلك مما أنزله اهلل وأمير  
 (سُمولَ فَقَمدْ أَطَماعَ الل مهَ    مَّمنْ يُطِمعِ الرَّ  ) بذكره وقد أمر اهلل تعال  بطاعته في القرآن في آيات كثيرة وقيال 

وقيال   (إِنْ هُموَ إِلَّما وَحْميٌ يُموحَى     مَا ضَلَّ فَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَ  وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَموَ   وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَ )وقال عز وجل
فهيذا   (وا اللَّمهَ إِنَّ اللَّمهَ شَمدِيدُ الْعِقَما ِ    وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْمهُ فَمانتَهُوا وَاتَّقُم   ) سبحانه وتعال 

وأمثاله يبين أن اهلل عز وشأنه أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكين مين القيرآن وأيضيا     



 (047) 

فرسالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن اهلل تعال  من القرآن وغير القرآن اهلل فوجب بيذلك  
والحمد هلل والصالة عل   آن واهلل سبحانه أعلمتصديقه فيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من القر
 .خاتم رسول اهلل محمد وآله وصحبه أجمعين


